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Πι_ιύ; t'IJ\' Μίrησιν 20 
:\Ιετενσάρκωση 10 
Κάρμιι 10 
Οί \ιbάσκαλοι zαί ή 'Ατραπό; δεμ. 90 
ΊΙ !{, zι_ιυμμ�νη ::ωιΊ έν τψ Τεκωνισμψ >) 90 
Σ' έzι: ί νου; πού ;τFνθοϋν 1(1 
Ό 'Λσί!_)ιzό: Κόnμο: 10 
Προσ:!γγισι:: :τρό; τί1ν Πραγματικότητα 30 
Τό Φϋ,� τη: ·Ασία:: ΊΟ 
θrσί Ε\' έΞοc:Ψ,ι 1 () 
Φι:ι: στην ',\τρωτό Ει 
: -,·, :τι'ιδια τιιi-; \ι/')ιιnzω.οι• (Fκδ. 1 !lli(j) 15 
Τίι ΒασίλFιn·. τiι: F:1',ί'Ιr!·ιιιινία:: 2" 
Ί I Ιlηγ11 τη: Σοψίο- �() 

\fiτίον '\n•i', ,·, Τοιι 19R1-1!Ί::·: Υ. Rn 
12 Όμιi : ι rι , '. ()·ι.',, 1 �?, i :1ιι 
10 Όιιιi ίιιι cί: ·nγι'ιι 1 ί\4<-1 �n 
Ί�i.f1 Ο: ι,ίιr. 1 1 ιiι_1χ1Ί κι,ί τί1 τiio::: ι'ίh_ ι ;n liFιι. ϊ Ί 
Στu; rωιιnί :τuνι,1 nτ11 �1,1 Ί 1 1 • ,1 ι 11ι'ι) (j() 

Τι\ π,ι 1,1ωιι,1Τ1Ί (.ΗΟ ;νn: 'ΊJ(,.,τ,ψ ·,·,
Τι'ι 'Εi.Fυσίνιιι �1υπτή•111ι ·,,1
�lητι: (ΤιΊ 6ι6λίον τη: nοq,ία:) δεμ. 50 
'λ:τοκιιυφιιψο:: καί Μ1·nτιιιπιι:1: ,;� �,.-. h. _111 
1\1 ε λ F τ ή ιι α τ α ι'ίδ. 40 δεμ. 60 
F:ίπrιγωγή στη ΘFοποφίιι u.δ. 50 l'iFu. 70
'() ·1 ηπο1-;: '\ΙΙ 

'() Κιιιιrιτη: (Α, Ι/Τ/111 :,-.. /�)\') :J(1 

<: \ ·;νι:ιrττω Α-1�1,, 1 () 
Π: Qικλέου:: ·κ-τιτιίφιο::-Λιι1,ήr,1·�η ()ΗΕ 1n 
Ί iι σι•νιιίσΟηιια μεωνFκτικfιτητιι- φ{ιλnυ 2() 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ:., Τόμοι 1956, 5Α, 59. ι;ιι, r.1, n3, 64.
ι;;:, 6G χ<J.QτοbεμfΥοι rκαστο; �Q<JΎ; 50,- ·� Οταν πρόκειται δι' άποστοί.ας ειι:; το ιtι•,τr(ιι:ιον, τι, ?ι;τ,', Ι\ιιιιχ. r,n

;,.ι,ι.ι 11,yω ιπι�αρίιvοyτι1ι μέ δραχ. 16. 
.... ., Αποστείλατε τό ι''ι\·τίτιμο,·� διά ταχυδρομιΥΤι: i:τιταγfι;, Fίc: τήν διf,,, 

Ο1•ν9ιν: Κ. Μελισcαρό;τιη,ί ο,, Δραyατσrινίου 6, 'Αθήνα( i 122), ιίνιιγι,ri 
ιrοντες Χπισθεν τοίι rι..'tο:ι/ηιματο; τη; έπιτ::.γη; τούι:: τίτ1 ,,,•: τόΊν βι6λ(ιι,ν 
:τoil θίληε. θά τσ ί ι',Γ,Fτr εί: τi ιν διFΜΙ,,νσιν τοf ?ι:τοnτι:• f,,,: τήc ι'πιταγή: 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10 
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'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟ Σ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟ Σ 

ΕΤΟΙ 11ον * Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1966 * ΤΕΥΧΟΙ 48 

ΚΡΑ ΤΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 

Ποιήpο-ιο τής 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ 

'Έ, α άπό τά δύο ίφετΕι\ ά βραδεία :τοnΊσεω;, πού άπο, έ.μονται άπό 
τό 'Τ:τουργείο Παιδεία�, ίδόθη στ1\ν φίλη καl συνεργάτιδα τού «Ίλισοίί» 
Μι λ ι σ σ α \' θ η (Κυρία uΗtίη Σκανδαλιw.ηJ γιά τήν τελευταία συλλο
γ11 της «Τ ό φ ρ ά γ μ α  τη ς σι ω π η ς». 

'Η Μελισσάνθη lνε<rωίσθη στα Γράμματα τό 1930 ι--έ τlς «Φωνές 
εντομου», πού εκαμαν αί,σθησι στους λογοτεχνικούς κίr,c.λους. 'Ακολούθησαν 
οί ,<lΙροφητείες», ή «Φλεγοιιένη βάτο;», ό «Γυρισμό; τού άσώτου», ή «Λυ-
ρικi1 εξομολόγησις» καl άλλα εργα, άπό τά όποία l.κιrι.λοφόρησε καl μιά. 
«'ΕΥ) oγiJ». 

Σ-τήν :τοίησι τη; Μελισσάνθης κυριαρχεί ή πνευματοδοξία καl δ εσω
τερισμός. Δονείται άπό τά μεγάλα και άλυτα προtίλήματα. Εt,•αι μια λν-
ρική ιιορφή μεταφυσικης. 

Έν οψει μιας ά.ναJ.υτι.κης εργασίας γιά δλο τό εργον της, πού θά 
δηι..οσιευθη σ' έπόμε, ο τεύχος, δίγουμε σήμε,ρα στους φίλους τοίι «Ίλισοίί» 
τρία ποιήματα άπό τό «Φράγμα». 
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Σtiι Νύχtα που ερχεtαι 

-=.υινίiμε r, •άϊαφροι, ιαθι:J; 11 ·ί·vη 
ϊΟί ι1�ι εί•ει στόν ι.ίνεμο. 
Ι ιηΊ {Ο!_)α έψτουμε στό μϊJμα 
ρί/ 'Ol'μf ι_ιί�ε,, , οί/ 'Ot'μf /./.αδιίι 
''tνόμασ f δε 'T(!U ,Ού διψοίν Ουρανό 
ιι οι. α(.Ιϊαζόμαστε μέ δί•ναμη ωτό τιΊ 'η, 
\Ιίi; δοίσιοι ν ' ιiτέι ειωτα ιαι ιι1ί(_) ω 
τά μεγά α ιάμαω, Οι "νεμοι, τά νεvά 
ϊαt!_)\'Οt'' τύ .;ί,ί /.(1 μα,,, '.-\.!_) ότf(_)(1 
ϊi αιω ·οι ν οί δαvειε:; σι '•εψιέ.,. 

μδ.,. ιυαννΟί'\' οι ;rειιιίίJνε,, ιι' οί ι.αται 1ί ε; 
"Ίfι'.ι ϊάντα αντιστει6μαση, όο0ων6ιωοτε 
ϊάντα ·ην6μαστε ,.ιi: νιfο φί•Ι / ωμι.ι 
''Ωσϊοι• <r ιί. •ει Ενιι,, "νεμο� ϊιω 'ξενο· 
- ιανεί; δεν ξιΊιει ϊ()Τf ιι Uϊ() ϊοί ξε-ιινίi-

ίi., οίινΗ ιά ω ιι· οι ε:, α; τι.,. ,ί�ε.,, στόν Μρα.
lY Ιι1ο, uιόιιu, μίο; σηΊ φυΟωσΗ.ί ; 
ι. 'Οετω ιοιμιιένο - νύ ϊη μιά τοι/ / ι τοι 
στη νι' /TU ϊ0l' fO/f L-f\'α ϊΟι/ ί 

Σύννεφα στη Δύση 

ΙΙοιc ί ν' \•αι αί οί -το· ύ-τ' τόν άντί-τεQα ι'l ό 
μii,, 'fl'Ol"l'E , Τύ /ΗΗα ύιι I οιινο-vν 
ιιέσα α-τό ι.uτιη ιά Tf(f'(.)11 
-:ιοί -τ ίονει νr1 μ-τ1.αδί�ει μέ τό ιιοι•ιι_ιω α. 

ΕΙναι οί -τ, ι μενοι -το' συνύζοντω σηΊν ο,<, θη ; 
"Η uή-τως ειν ι οί Οt'ντ οφοι -το' -τρο-τορεύτηια 
Υαί -; μηνο-ί' ότι σέ δρόμο δ ιισιονται ι ο ; 
Κάτι φ<ιηά ουν -το� το -τνιγει ό ιJn αvδο-:; 
ά.-τό τά ιι• τα. Ζητο- δοήΟειu , 
Γιά μα; ; Γι' 'τού; ; Σ ευο νι:: τυ ι:ειί η 
δίχω; ?ωνή. 

19 6 
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Ψ ί•χ(_)α 6ραδuν11 καί κα,αχνιά 
πού κυανίζει άνάερα μέ τό νύχτωμα. 
Μtγάλα σί,ννεφα ηφρά πού τά μετακινεί 
(lΟι;Jρητη πνοή - νά μεταλλά�ουν σχήματα άκατάπαυστα 
Ι{ι' ή άσίγαστη 6ου1Ί τ' ώκεανοϋ. 

Νάρκισος 

Κανεί::; διν ςέQει η'ιν άληΟιν11 ίστοQία τοϋ άρκισου 
'Ονειρευόταν την ομορφιά 
κι εσκυ6ε πάνω άπ' τό νερό 
να ηΊ γνωρίση στό πρόσωπό του 
"Ε6λεπt φύλλα κι άνταύγειες 
εναν άνάστροφο, ύδάτινο ούρανό 
σκιές και λάμψεις άπατηλi; 
κι ονειρευόταν πάντα. 
Κάποτε τρόμαξε τόσο 
σαν είδε τ11ν άνάστροφή του εικόνα· 
- μέσα σε κύκλο κλειστό
6λiμμα rlκίνητο, παγωμiνο
στό Οάνατο δοσμένο, πρόσωπο
παραμορφωμένο, φαγωμένο άπό τη σήψη.

Τόν λύγισε τόσο 6α0εια ή άπελπισία 
πού πνίγηκε μες στό νερό. 
Σαν φάνηκε τό άπελπισμένο πρόσωπό του 

.στό Θάνατο, ητανε πράγματι ώραίο 
άλλοιιοτικα ζωντανό. 
Γιατί δπω� στά ονειρα καί στού; μύΟοuς 
δλα μπορεί να κρύβουν μια διπλή σημασία 
- κι ό Θάνατος νά σημαίνει ωή -

Μες σηΊν ψυχή μας, δπως στην ψuχiι τοϋ κόσμου 
δλα καθρεψτί ονται άνάστροφα 
καΘιος τα δέντρα στό :τοτάμι. 

2 ι 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

Βιοσοφία 
· Από τά «'Άνθη στοχασμοϋ»

llί.7σ:11:ι.ψε μz :ό·ι πr1 λό --;1; iiγ 'ΙCΛ7.; κι :μεί; γυρεύουμε τη 
'('Ιl;)'J"t1. 

"Οτ.ω:: ·i1 7.γ:ι:Jρι:ι. :μτ.οοίζε: :ό τ.λοίο 'ιά ;ει.φε ιίζει, ε:σι το 
σι�ψ7. μι:ι.� μi; iτ.ι:ι.γορε•jει :ό :7.ςι&εμι:ι.. UO:-,: ι μii; ιi;:οzωρί .... ετ.σ.: καί 
μi; ,i;:-.;χ?.φε:i, :ό :-,:ςί&: σ.Υ.οϋμε μέσα μ-χ;, κ?:θώ; r.pω'ιή χ-,:μηλοϋ 
χειμάρρου -:;έ ·7ρυχη ';,jzτ.ι:ι.. 

Ηάφ:ε π:ά, r;σ.φτε y' ό:σzολείσθε μέ τ.r; φροψ;;(ο-,: :οϋ ϊ.Υjλοϋ σ7.ς. 
�:οχι:ι.σ:εί:ε :ιί)'Ι o'Jp-X'ΙUJ'Ι :ό iπεφο μάκρος. 

�:ι.6.r,ε μέ-:;?: -:;ου :ι.-,:ί θσ. 6ρεί:; ιi'Ιεξά,ιτλη:ε; πηγέ� 'Ι:Υ.η;. 
Κ?::ε6εί:ε ως τίς ρίζες :οϋ θάρρους σ7.ς. Ό r.ρό6ος θά ι.ι:ι.ταργηθεί, 

c,:ι:ι.·ι r, :ι.-,:θέ·ιι:ι.; μι:ι.ς μ6Υος του μέσ-,: του θσ. τό'Ι Υ.ι:ι.τσ.ργ-fισ .. : Χα.ί ,CJ'I έ
ξο•J!Jε ;(;J'Jει μέ το μr,ιr.:ίγ:ο :f/ς Υ.α.θι:ι.pf( Χ?:ί της cpθf/ζ Αογικης. 

"λ". , θ ' ' ' κ, - ., , "Ι , .,,?:
. 

μεΊΟ'J�ε, κ� ι:ι.�r,ι πpο:ρεπει 
_ 

ο.. υριο; �ω'Ι ουρ:γιω� ερη-
μω ι. )fεσ7. σ:,; ·πογειο μι:ι; :ι.ι:ι.:ο::ι.ει Ε'/ι:ι.ς r;εprψΥ.Ψ,; ι:ι.γγει,ος δε-· 
σμuJ:Yj; . 

.. Η θέί.ω ισ. μc1.ι -:έλΞ:ο;, γ:ά ι' σ.γω·ιί,.. r,μ7.ι 'ισ. γί·ιω. 
Μ+ 1 ξεχγ.z:ε τ6·ι ό:γώ'Ισ. σι:ι.ς γσ, γί'ιεσ:ε πσ.yτr,τε ε1:ίΟ1Jμοι ,.7.ί εύ

συ ιε(οη,(jι Π?.ίχ:ε;. Ιl?:ίξτε πσ.λι πιστσ. τή'Ι ύπ6:ι.pισ-f1 'J7.ς σ' ΟΠΟtσ. 
θέση ε!-:;:ε :οποθε:ημέγοι. Α•;:ό τ6 πι:ι.ίξιμο σσ.ς ώρίσθη. 

'.\ψ,-:;ιώ-:Jου, ιir.po'JtU)σ(jυ στ.ούς cί.λλους. Ήρέμrρε μέσ7. στή χσ.ρσ, 
%7.ί τ-i,ι εσ:υzίι:ι. :(7J'ι σ.λλω'Ι. λγσ,πι:ι. τσ. πσ.ιοισ, :ι.ι:ι.ί πσ.ίζε μ?::ί τους, 
οτι:ι.ι cι.ί'Ji3σ.,ιεσ7.ι σ.vεξήγητι:ι. πολιορ,.ημέ·ιος. Μή χσ.νεις τ+1ι πίστη σου 
σ�+ 1 ι :\ι:v'ιι�:η'Ξ7.· ;+ ι χιi'ιε:; τ6 θ6.ρρο; σου. '.\ψοσιu)σο1

J. Π-f/Ύσ.ινε
ϊ.Εp7. 7.ΠΟ :(j'Ι Έσ.υτο �ου. 

Κ6. ιε :ήν έpγ?.σί7, σου μέ χι:ι.ρά. Μό'Ιο'Ι τότε εΙσι:ι.ι ίερ6ς. Προ 
7.?.'1-:ω'Ι ι σ.γσ.τ.:7. . Σ' ι:ι.ύτό κλεί'ιετσ.ι ολ η +, σοψίι:ι.. 
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Άγcιπ&.τε τ& μικρά παιοια, μήv τούς μοιράζετε κόκκους σκλη
ρότητος, σκεπάστε τα μc τό yO ιο τ·ης καλωσύ1ης yιά '/ΙΧ ευτυχήσου ι 

1λίγο. 
ά δημιουργείς άγcιθά. ιχ.αί vά. ά.σχείς τό Π1ευμα σου μέ τή ι χ.ι:ι

θημεριvή δια,ιοητική γυμναστική, για ιά όξύιε.ς τό ήθικό κcιι δια
'ιοητιχό σου βά.θος. 

Θά. ευτυχήσουμε μό /OV' στα Ι παύσουμε v' άγι:ιπίi.με ύπεροολι κά. 
τόΥ εαυτό μι;\ς. Ό εγωισμός είvσι επικί·ιδυvος. Γίvε ε /ΙΧ ,<'Εσύ». Ά
cροσιώσου στό «'Εσύ». Παυσε νά. είσαι διαρκώς μόνον «'Εγώ». Άδυ
νατουμε ν' ά.γαπήσουμε, σημcιινει δεν μπορουμε να ευτυχήσουμε. ' 
γωvισου γιά. τή·ι ευτυχια των αλλωv, σταμάτησε τή·ι ά.cροσίωση στόv 
έαυτό σου. Θυσίασε τό πάθος του εγωισμου στή·ι έξυπηρcτηση Ίδcι
ιικωv Υcιί συλλογισου πάvτοτc τό θάνατο οχι σάι τέρμα πι:ιpά σά.1 ά.
φετηρίu vέ ιις Έποχης. 

Τα χcφοyροτήματcι του εαυτου σου ζήτα γιά τήι καλή σου πρά.
ξ-η, & ι ά.ποcρασισεις κά.τι νά. ζητήσεις. Άλλά. δτο. · φτάσεις στήι τε
λειότητcι οϋτε ά.πό τόv εαυτό σου μή ζητήσεις χει�οκροτήματα, γ•ατί 
δεν σου χ_ρειά.ζο ιται. 

Γιvε εvα λουλούδι, πού σκορπά ευτυχισμέ,ιο τήv ευωδιά. του. 
Δεν εχουμε ά.vάγ;ιη χειροκροτημά.τω), δτα.v δισλ.έγουμε αυτό πού δρί
ζεται ά.πό τή Φύση. 

Ποιός εοαλε σ' εvα τόσο μικρό χω,r;;ο, στό σκυλί, τόση π:στη ; 
lΙο.ός μέσ' τό ι "Απειρο Όυ του Ά 1ιθρώπου τόση ά.μφιοολία; 

'Αγά.πα καί εργά.ζου. :Μέσα σ' αυτά. βρίσκεται, ή ιδεώδη::; ενέρ
γεια καί ·ίι κιvηση της επίγειας ευτυχίας σου. 'Οφειλεις νά. τήv κερ
δίσεις. Είvαι τό ίερώτερο χρέος, τό χρέος της χα.ρας καί -:ης ευτυ
χίας. 

Κηπουρέ, πού ποτίζεις τά. φυτά. καί τά. δέντρα τήv εποχή του 
μεγάλου Καλοκαιριου, μήv ποτίζεις μονά.χα πολύ τά. φυτά. του κή
-που σου, δταν μέ τ' αvθη του::; τά. ελκυστικά. σου χαμογελουv. Πότισε 
κι" εκείνα πού δέ γελουν καί δέ 6ρηκαv του γέλιου τ+;ν τύχη τήv 
σπουδαία, πότιζέ μας, πότιζέ μας μ' άφθονη χα?.:i, Αίώvιε των Ά
-πείρωv κηπουρέ. 

Μπορείς vά. μή θέλεις τίποτε ; Νά. διαλέξεις αύτή τή θέση, κι av 
ρωτηθείς καί ξαναρωτηθείς, εσύ vσ. είπείς καί ξανά vά. είπείς σέ κάθε 
ά.πάvτησή σου εvα είλικριvές «'Όχι;». Τότε μπορείς με δικαιοσύνη 
γισ. πολλσ. ζητήματα ηρεμα vά. σκεφθείς καί πολλές σ.γpηστες λύπες 
vά. παρακά.μψεις. Τότε τό r'ιμερο της ψυχής σου θάρρος θά. ορείς. 

Τό σώμα καί ή ψυχή εί ιαι στοιχεία Μουσικής μέ τή διαφορά. δτι 
τό σώμα ά.ρκείται στή μουσική του, ενώ ή ψυχή ποθεί πά•vτα. μιά. πλη
ρέστερη Μουσική. Γι' αυτό κι ευγνωμονεί τό θά.vατο πού της παρέχει 
τήv ευρυχωρία της. 
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Κ,;,υ66:ί.φ7. τl; πέτρε; των τειχών μο!J ,:, [χ::'J-χ ,ήν απόρθητη 
:ώ·ιη ,ώ·ι :ειχώ•ι μου. 

".\. Ι Π'Χp7.δέχc,μα,: πω; zά.θε μέ,!)'Χ ενδέχετ,χ: ,Χ εtν-χι ή ,ελευτα:ίΙΧ.
χr,ιzf

ι
, ίσω; ,i τε!χη μου νi γκρεμι'Jτοϋν. 

Σ,ή'Ι ίματιeιθήκη τη; ζωη; δλοι οί χιτώνε; μα; περιμένουν, της 
ί.·Jπη; Υ.7.ί τη; χαρά;, τη; vικη; κα:ί τή; ηττ::ι:ς. 

IIG,; θ!7. χωρέ:;ουμε τό θά.ν:ι.το, -χυτό τό μέγ?: μα:; ν.\.πειρο; "Q 
ούpά. ltE ' λ_ρχ ιτέχ-:ο 17., Υ.7.τόpθ(ΜΕ τό μέγ-χ Χ'Χτόρθωμ-χ, τό οουρκο μας. 
ιά συγχωρέσεις. 

* 

Περσικiι άλληγορία 

Του Faπd - d - Dio Attar 

'Ένα:; ερωηυμένο::; κτυ:τα την ;τ:όρτα τr1ς άγα:τημένη:; του καL 
μια φωνη ακουγtται υ:το μέσα, :του τόν ερωτϋ.: «Ποιος cίναι εκεί;,> 
--«Εlμαι Έγι:i,>>, ά.ϊαντσ δ lρωτευμένο:;. Σκληρη ομω:; και άπότομη 
τοϋ ερχΗαι απάντηση: «Τό σπίτι α!&τό διν θά στεγάση (μένα καL 
iσένα,>. ΊΙ πορτα tμεινε κλΗστ11 και δ διωγμέ,ος lραστ11:; ηλικά 
εφΟασε στό αγριο τό δάσος. 'ΕΧcί ση1 μοναξιά ι!ν{ισηψι, tκλαψε, 
:τροσευχήΟηη για πολυ καιρό και πάλι ξαναγί,ρισε Υ.Uι έκτύπησε την 
:τορτα. 

'ΙΙ φων11 και πάλι ξαναρι:iηησε: <<Ποιός ιί,•αι εΧfί ;,, -«Είναι 
Έσί•», α:τή, τησc δ εξαγνισμένος εραστή;. Ή πόρτα ανοιξε στ11 στι
γμή. Ό εραστη; καί ή άγυπημένη δλέπονται στά μάτια. 
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ΣΕ <tιΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 

ΚΙΜΩΝ Γ. ΠΡΙΝΑΡΗΣ 

Ύποναύαρχος έ. ά. 
Έπίτιμος Πρόεδρος Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

' . θόρυοα ΧCΙ ι C i ήρcμ ({- Π ,εύ
ματος cγκατΟcι,c -:.όι yυσιΧόι 
κόσμον ει:; οα.θύ γηρσς δ Κ ί
μ ω v Γ. Π ρ ι v α ρ η ς, Συ ι-
ταξ ιουχ ος Πρόεδρος του ' vα-
θεωρητικου αυτοδικειου (Ύ-
vαύαρχο; c. ά) διατελέσα.; 
επί 24 συναπτά ετη Γεν κόc; 
Γραμματcύ.:; (Πρόεδ:Jος) του 
Έλληvικου Τμήμα-ο; της Θεο-

σοψικη; 'Έαιρ,σς, iπό -:.oj 1 29 
μcχpι του 1953. 

' ιτί α.λ) ης ιαpολογ .ας δη
μοσιcύομε ι όσα. περί α.ύτου είπο ι, 
άφ' έvός δ Υ. Ι . l\1ε) ισσαpόπου
λος κατά τόv έοpτασμόι -ης 20 
ε-ηpιδος του μετα.σ-ά. vτος, ώς 
Γεvικοj Γραμμα.τέως της Θ. Ε. 
cv Έ))ά.δι, τό 1949, καί άφ' έ
-:ipoJ 6 :ι Θ. i 1 χα.ή , κα.τά -ή i 
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σ.'η:ι.ήpυ;ί,ι :ι:;υ ώ; Έτ.:-cίμσυ Γε
v::ι.σσ Γρχμμ7.-cέω;, το 1953. 

Ό :ι.. Κ. Μελ::1:ηρ6πσυλσ; 
:+1 ι C,ηι lΊΙ?p-:ίσυ 19-!Ό, δμιλιίJ'Ι 
έ·,ιί)τ.:-:ιι ,η; Γε-ιt:ι.iΊ; �υ-ιελεύσε
ω; :η:. θ .Ε. επλεξε το έγκώ
μ:ι:;ι :ΙJσ Κiμωyι:;; Γ. Πρ:yάρη, 
&ηγ ιώ:;-χ; -:ό ;ψ?::ι.-:::ι.όι ,ή; 
rφό 2Oε::?: :;)r;γij; -:ου Ύ.7.ί ει
Τ;(J)/ έι :1Jιεχεί7- με:χς•J σ.λΪω'ι 
--:?:. t;-r,;: 

Ό &.οεί ;,σ; Κiμω Ι Πρ: '17.-
pη:, εrη: 6 χ7.:' �ςι:;χrιΙ Τζέι-:λε
μ7.'Ι, 6 &.θ6p·Jοσ:, με-:p:qφρωι, 
ε·1τ:ρ'J:1ηγι:;ρο:. !7.Qεϊ.7.'J-:'J:, εύγε· 
'ι"fι:,, : ι±pε:ι:;:,, 'J'J ιε-:ός �Ιέ ιτωρ, 
ί,'_�,:,,j '1.7� α�ο γλώ-,,,η� μέ) �το; 
γι υι..υωι ρέει ?Λοή", 6 6;-;οίσ; εί; 
τ�1J: Q,;-Jκ6) O'J: Χ�ιρο1J; τ:ού Οι-fρ� 
θομε ι :ι.7.ί οιψχ6μεθ?. ύτ:rΊρξε κ,:ιί 
εr η: 6 :ι.?-:':ι.ί ί rιi ι:;; :ι.υ6εp'Ι-lιτη=., 
πού με πσ) Ι +, ι Οεξ�ο--:zχ vία ι 6-
δηγεί -co Έλ) Υ(Ιtκό ι Θεσ-:;σ;,:
κό ι 'JΧ7.,οΟ:, μ?.:ι.pcι. ι :ώ Ι σ: 17.pt
θμή,ω ι έτ::Υ.:'/0'.J'ΙW ι ,;χοτ.έί ω ι 
i:YJ; μ�-:;.,.) λvδοξt?.; κιzί �οϋ cρα
vα�1.�jμοσ. Είι7.� 6 πι�:Ό:; y�ιρο
ψ.Jί ,:;, 6 δπ-:ιίο; ,ηρεί 1-ιημμέ ιο'Ι 
-όι Θεο-:;'Jφ::ι.όι ;;;υρ,:;6-ι, έ:ι ,φ
μέ:;ψ τ·7ι; 'JY.0,(7.; -;ώ•ι Π'/Ε'Jμσ.τω'Ι,
τη=. θ·Jέι ί η=. -:ώ Ι r;:,:θιί> Ι Χ7.ί ,ής
τρ::ι.ψi?.; -:ώ'Ι γεγον6των. Ό πι
σ:ό; 7,:ρ-:ιyά)αξ πο� &.θ6ρυ67. και
τα.�c� ι7. :, .. �ελεί &--:7..ρzχο:; τΟ κι:ι.
θi'1:ι.ι:; ι :ι:;υ. 'λί Η, συ·ιήλθομε'Ι έ
δώ σήμερο ι ot'l.. 'l'l.. έορτάσωμε•ι
Y.7.t όχι o:'l.. '1% σ:ειοχωρή:;ωμε'Ι
τό·ι &ο. Κ. Πρ:ι&.ρ·φ, έκθέτοντες
τ'l..; π.ολ) απ) -z; Υ.'7.ί 6χθέω; έρι
ζωμέ η; cγγε. ιε.ί; iρε.τ&.; του,
τ7.; όποί?.; δλο: :ι.,:λG); γ ιωρίζο
με. ι ·ι,?.ί ·1.7.:' σ.;[7.·ι έ:ι.,ιμι7,με ι.
Κ7.ί &π60�ιξ�; -:Υ1; τ���,jτ·r,; Εκ�

τ:μ-r1:1εω; εΙναι το γεγοΥός δτι οχι 
μ6-ιον πχρέμειyεy :πί όλόκληρον 
2Oετία.ν Πρόεδρος της Θ.Ε. έν 
Έλ) ά.οι, άλλιχ κα.ί κα.τιχ την 20 
ε-:ία. Ι α.ύ,ή'Ι ουδείς του διεψιλο
/l κηπ το -:ιμητικο'Ι τουτο άξίωμα., 
Τό μοyαδικόν τουτο οι' Έλληνι
:ι.ογ �ωμα:είΟ'Ι ψαι ιόμε'ΙΟ'Ι δε'Ι 
:Ξηγεί:α.ι μό'ΙΟ'Ι από το γεγονός 
ό,ι είς -cήν Θ.Ε. εy Έλλάδι δεν 
:ι.,:λλιεpyουyται φιλοδοςία: καί 
σπουδ7.pχία.ι, &.πά.δουσαι πρός τιχς 
θεο,:;ο;;ικιχ:_ άντιλήψεις, άλΗ κα.ί 
σ.τ.ό -:-;-,ν γενική'Ι α.γάτ.ην. τή'Ι ό
ποί,:·1 δλα. τιχ μέλη της Θ.Ε. cν 
Έ)) -iδ: τρέ;,συν προ; ,ό πρ6σω
Π':ι Ι τaσ ι:1.0. Κ. Πpι'Ιάpη. 'Π Θ. 
Ε. εί•ηι -:ο π ιε.υματικο'Ι υlδρυμα., 
":Ο CιΤ.:ΟίΟ'I Χ7.,' έξοχή'Ι σέοετα.t 
-:r, Ι cλευθεpί7. Ι τr;:_ σκcψεω; καί 
:i'ι::. συ'/ειοή,:;ε.ω;, τή'Ι cλευθερία.ν 
:η; cκc,ψά,:;εως τώ•ι γΥωμώ ι έκά.
στου c ι-:ός τGJ'I δρίων τής ά6ρ6-
:η:ο:_ :ι.?ί του τ.ρός το�:, άλλους 
::;εο,::;μου. 'Από τή; &πόψεως α.ύ
τ·7ι; 6 σ.δ. Κίμ. ΠpιΥάpης, δ εύ
γε ι-11:, δ ε{ιπρο:;ήγορο:., ό α.γνο
GJ ι τί έστί 9σ.•ητι-:1μ6ς, είΨχt 
τ.ρ,:γμ7.τι:ι.GJς the ιΊghι n1an in 
the tΊght place». 

Ό κ. Θ. Μιχα.ήλ τήν 16YJ'I 

Μσ.ρτ:ου l 9j3, cπιδίοων ε1ς τόv
Κ ιμω /(Χ Γ. Πρι ·ιάρην το οίπλωμα. 
τiΊ =. 6: ι::ι.Υ.ηp•;ςεώ; του fJ)ς Επι
,ίμου Γενικου Γρα.μμ?.τέως της Θ. 
Ε. έν 'Ελλάδι, τό'Ι προ:;εψώ'ιησε'Ι 
(J); έξrι;: 

"Λογιζ6με0?. ε•Jτυχεί; cγχειρί
ζο ιτες ,;μί ι, 'Αδελφέ Κίμωγ Πρι 
'Ι&.ρη, τον κ6τι·ιοy του σκι:ι.πσ.νέως, 
του &θλ ητοσ κσ.ί τοϋ Ολυμπιονί
Υ.ου. Δι6τι κ?.ί -:1είς, ώ; σ.λλος 
Πρψ ηθεϊις, έ :ρέριηε με κόποι 
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κιχί με α.yι,)να, δa.διz πυpφόρον 
Κ'Χί ψωτrΞt'Ι"fj 'Ι είς τού; ΙJU'Ια.νθeώ
-ΠΟU; σ-:ι.;, καί \lάλιστιχ οχι κ:χθ' Ο'/ 
τp6ΠΟ'Ι έ•ιfιpyΥΙσεν εκεί'ΙΟ::, λάθpιχ 
δηλον6τι κ1.ί έ•ι α.yνοίr+ τιίι•ι θε-
ώ 1. 

Σείς, Οt'Χ τfι:; ζωοy6νου Π'ΙΟ· 
- ., , , γ ,  η; σ:χς, α.-ιερp•.πισατε το 1:,ωπυρον 
πού έμφω) εύει εί:: :'Χ μ•;zια. του 
·λαΟε•ιό; μ:χ;, τr.; ζώπυρο I πού δ
ιοιος δ .lημιουργός cφύτευσε•ι

., , ,, - t , r: , 
ει; τ,;ι. εγκατα της υπα.ρςεως και 
εΙ•nι σπινθήρ έκ :ης Θεί-:ι.ς ού
σία: :ου. 

Καί εί ηι δ σπι•ιθ' p α,:,:Ι:,;; πού, 
., γ , - ι , cι..-η..,ωπυpουμενο;, κα.τακ:χιει το
σαρκικόν ίμάτιον του 'Εγώ, ά
ποτεφρώνει τή11 πλεκτάνην τής 
ϋλ_η; καί τ+ιν νοθείαν τιί:ι•ι α.ισθfι
σεων, εί; των δποίων ,'Χ ύ, άοια 
συ•ιεκλείσθη εν τi,ί άναyκ!Χιότη:ι 
της κοσμι κη; εξελίξεως. 

1ιά τη; έξα.γνι�τικiΊ; τ�,j
τη; πυράς αποbεσμεύε:αι &πεφ
Οος, αδολος, εύθύγρα.μμο; καί 
άκτινο6όλος δ θείος σ:ήμων τη; 
ά.νθρωπίνης όντότητος, ετοιμος 
'lrJ. οεχθtι και νά μεταδώση τόν 
κραδασμόν -η; πιχϊκοσμίου Ί -\.
γάπη; κα.ί νά άτ.οτελέση και νούρ
γιον άξονιχ ά.νr:ι.yεν ιημένη; κα.ί 
ά.νωτέριχς ζωη;. 

.λιCΧ. ϊ:Υιν πpάξι ν σ�; τα.ύ�ην 
πρός τούς έν ΈλΗδι Θεοσόφου; 
δεν πρόκειται ποσώς 'lrJ. επισύ
ρετε τ+,ν μ ηνι ν του ' λυμπίου 
�ιός, ώς δ τραγικό; εκείνο; Δε
σμώτη; του Καυκάσου. διότι σείς 
τουναντίον θά. αίσθάνεσθε, διά 6ί
•ου καί εrέκεινr:ι. του οίου, τήν 
πληρότητ-χ της ψυχικής ίκανο
ποιήσεω; καί τή•ι ύψηλή•ι ύπε-

ρηφάνεισ.•1 δτι, τ'Ώ επινεύσει κΙJ.ί 
τtι συνενεpyεί<:f του Θεου, έπράξα.
τε τό κατχ δύνιχμιν, οπως α υ
πνισθ-ζι τό ους :ης μυστικής α'JτΟ
ακpοάσεως καί δπως άνοιχθ'Ώ 
πρός :ό μυστηρια.κόν φως τό 
6λέφαpον της ενδοσκοπικής ενο
ράσεως καί ετσι '/'Χ μπ-:ψ-ζι δ άν
θρωπος νά. ατενζ�1 καί νά έρευ
Ψi -ά ά.πύθμενσ. οάθη :ου έσω
τερι κοϋ κόσμου του, τοϋ κόσμου 
πού αλλως πως θά. παρέμενε 
σφραγισμένος με :ήν έπιτύμ6ιον 
πλάκα OU '/ΕΥ.ρου θΥ,σαυρου. 

.lέν πλέκομε'Ι τό έyκώμιόν σα;, 
διότι προς τουτο δεν θ:Χ εϊμεθα ί
σως αξιοι, οιερμ η11εύομε I μόνον 
των άοελφων άπάντων :ήν 6ιχθεί
αν συγκίνησιν έπί -t λήξει της 
μακράς προεδρικής θητείας σας 
κα.ί εΥ.φpάζομεν τήν διάτ.υpον εύ
χήν των δπως έξακολουθήσητε 
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Χσ:t ε �εCfι�� μ: -:ή Ι εμh ιέ'JJ'j'J.. Ι 
π'7.pουσι'7. ι  σ'Χ:, η. δ.3ε:: :όι :ο
νοι ε':; :ηι [ρεJηι :-r1:. .\)ηθε -
α: :rι =. 6τ.r;;ι7: 'l J:Q :οώ :- l'lt :α
σε ιόι "l.'l. iθr;;pυor;;ι :pγ7.'J:ηρ.r;;ι. 

* 

\ ϊ.'7. ι:ε; α: αοϊ• ,,οι σi:. προσ
-:ρω ι :ό :ία.χ.σ:?ι :οϋ:ο i:νθύ
μ.r;;ι, ιb: δcίγμ'Χ :ή:. :Υ:ψή εω:, 
:ή:. ΞJ/ 'ΥΟΕ 7:_ Υ'lι -:rι =. αγiτ.η
:ω ι :σ'lε 

ΚΙΜΩΝΟΣ Γ. ΠΡΙΝΑΡΗ 

"Οποu συναντώνται 

Θεοσοφf α καi 'Επιστήμη 

Mcσ'l : : :r;; ι σcι ι r;; ι :r;; ι ότ.r;;ίr;; ι 
τ:.pf)ΞΙ'Υ.) :J:' ι ,:; �= ;-:p'); ϊ..1y ι'J 

�μ.r;;: ,r;;ι φr;;:, τ.7p71ί θ: ι ,yτ:1 p'Y 
:ηρr

1
:r;;:, �ι Ει ιcιο ι'Jι ,σω:, -

σω::; ιΙJι :ι Ε ηωτ.η rι τ.ρω:η 
ει�,:ι'J : -:'Jj :p ('J'J, -:') CJT.'J-r;; ι J--:ι:ι 
:ό ι : :ι r;; ι O,.r;; cι r1 Θcr;;
σr;;;., ΙJ "Ι.ΙJ ,. ή Ετ..σ: r1μ η σ J n ι:ω ι 
:?t cΟεσ:1 :r: ιJιι r;;yr;;p 71 ,7-
-=� �ό έ:,:.,� 193 6 - :'=ι'J'J -...ι .Ι'J: 

Ειοοτ.ιο; Οιιι:ι::; :r;;j \ dyar. Η 
πρώ:η cyooσ.; cξηι:ι ήθr1 :η_cω; 
yr;ιι :ηι 'JJ:ηι ε.ιοο:.ιηι :,:.:J
χ.cι ι είΎε "/.7 rι cι η:Jτ:ωσ : :r;,j 

194- . 'Π τωρ, ,η c,or;;σ : (191 )
ει ιι:ιι 'Jf...ε.δοι ιέσι Ο.οι '.Jι Oto- t 
,:pι;;,σετcθ fj /.'Jt 'JI I fj JI fι -;r;, ΙΕ'

με ιο ι σ ιεθεωρ ηθη τ.cp,ci ·ή:.pθ rι
σΙJ Ι ΙJί 'IIJ:'J. :η Ι :ει CJ:'Jt'7. Ι δ:-
Κ?ε�.'7 ι :πtσ:ημο ι.ι?ι προ'J�ι:.ι 
zιzi r.ροσετcθ fι'J'J ι ιι.tJι) c.ιι τ; ι?zc-; 
Χσ.ί διηρσμμΙJτΙJ Τι:ι εpγι:ιι εΙ 11. 
σ.:ρ .cρωμcιοι cι: -:ήι Η. Ρ Bla-
k y tτ.ι : �Ι � Οε:rιρ.ο (1 

'Από τό «Θεοσοφιχον Δελτίον» 

'Ιανουαρίου - Μαρτίου 1950 

1 C)3 ) :fι: :ιοοσcω:, -11; ΜJ
σ: ι 71=. ..λ Ο'Υσι'ΥΙ cι; 

Οτ.ω: γp7 .... Ct 6 Προ:ορο; :-rι; 
ΘΕ Vr J1na1aJadasa c; 
-c, Ι τ;pοι ογο Ι :rι::. ο �ιοοσcω:,
-:,ι�τ.:ι:ι.: -�J cργοJ c� 11:ι Ι':ι ί,,.ι�c
θ<.ύ::1 Ι t � CIC"lfJU:, Οι 6�οϊΙJ -
: �c :ι�ο:, τ71� Θ.Ε c ":C ε.ι�ο�
'ΥJ:rις - cι0.ΙJ ycpoι:7 οι7. -flι
Θει:ισr:ι ..., 71 οι γrι cι :ωι f.17-01-

, θ ' - Τ 

�'Jοωι cμα:ωι τ'l. οτ.οιrι c.ιrι, cι.-
c: 'l μcι cτη� 

\'τ.ο :ηι γ:1 ιηι Ο.cjθJΙσ' Ι 
-ο] ι J\.anga ο,ΙJyορο. cπ στή
μο ιc; ,7τc ιc μΙJ ι μετΙJξ.J τω ι τ7.c:
ι.Jρ.ω:cι:ιrι; :G)ι cτ.ιστr1μωι, ΙJι ό
τ.οί'l. ε ο.ιω:εpι:ι'Ι CΙΟ 7..,.,cροJΙ
: Γι ι � coσo:.p• 7 ι Γcωι ι:ιγr rι ι, 

\ pf.ΙJ.ωογ.'lι 1:.ιμοωωι:ιγ ΙJ'Ι,' 
ΦJσ ιήι, \.r1μc''ll, Βιωι:ιγ ΙJΙ -
·17ι ι?θυψ•σ?ι τ.ι:ι.rJ; cι τG)Ι ατ.ι:ι
ιΙJJ JJιεω ι -G)·ι μεγάJ ω ι σ.πσκpυ
,,.�τω ι :η; cι:ισι:ιψι7; rι ιcγ ιώρι
σε Ι ι,y ορθ7.: /7 ιyτ;:οειθ η iι Ε-
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πιστήμη κrι.ί ώ; πρός ποίας οί έ
πιστήμοvε;; εΙ-ιαι ά.κόμη εφεκτικοί 
καί δέv εχουv χrι.τrι.λήξει εις θετι
κά. συμπερά.σμ α.τα. 

Ή είσrι.γωγή εί;; τό δλοv εργοv 
έγρά.φη δπό του κ. Kanga. 'Α
vα.γvωρίζετsι.ι εv α.υτt) ·ή μεγά.λ η 
ά.ξία. του εργου, τό όποίοv επετέ
λεσε μέχρι τουδε ·ή επιστημο ιική 
μέθοδος, ά.λλά. τονίζεται κα.ί τό 
γεγονός δτι ·ή σϊιγχροvος επιστή
μη άνομολογεί τούς περιορισμού;; 

εις τούς όποίους ύπόκειτcι.ι, ώς μέ
θοδος πρό;; απόκτησι ν γνώσεων 
περί tiJς πρα.γμrι.τι κjτητος. Διά. 
νά. κατα.δειχθtι δέ ·ή σπουδαιότης, 
τή'ι όποίαν κα.ί εις τήν σφαίpα.v 
άκόμη τη;; καθαράς επιστήμης ε
χει ή διαίσθησις, αvα.φέροvται πε
ριπτώσεις, κατά. τά.ς όποίας εις 
αυτήν οφεiλο ιτα.ι επιστημοvικα.ί 
ανακαλύψεις κεφsι.λα.ιώδους σημα
σίας. 

llsι.ρsι.δείγμsι.τα. •5πά.ρχουv αρ
κετά.. 

Μίsι. αvsι.λα.μπή τη; διαισθήσε
ως έφώτισε τόv νουν το5 γερμα.
vου χημικου κ ecule, μίsι.v στιγ
μήν κατά τήv δποίαv εν ονειροπο
λήματι είδεv ε ,α φείδι τό όποίο·ι 
κατέτρωγε τήν ουράν του, καί τό
τε εγεvνήθη ε1;; τόv νουν του ·ή 
θεωρία. του κλειστου κύκλου της 
συστάσεως τη;; οεvζίνη;; καί των 
παραγώγων της, -iι όποία εδωκεν 
άνυπολόγιστοv ωθησι I είς τ+,v α
νάπτυξιv έvό; εκ των σπουδαιοτέ
ρωv κεφαλαίων -:ης οργα.vικης 
χημείας. 

Μία. αvαλαμπ-iι διαισθήσεως ήλ
θεv εlς τόv Νεύτωνα, δτα.v παρε
τήρει τήv πτωσt'Ι του μήλου από 
τό δένδρο καί του εδωκεv αμέσως 
τήv ίδέα.v του νόμου της 6αρ_ύτη-

το;. Τήv στιγμήν εκείνην δ νους. 
του δέν απησχολείτο από κcι.μμίαv
σκέψιv κα.ί τήν στιγμήι αυτήν 
τ·7ις πνευματικης ηρεμίας ·ή διαί
σθησις ευρεv εκείνο, -:ό δποίον ·1 
οια.vοιrι. του εύτωνο::: ανεζήτει 
έπί ετη πολλ&.. 

Τό αυτό συνέοη Κ%ί εlς τόv 
Ουώλλcι.ς, ό όποϊος μrι.ζί μέ τόv 
1άρ6ι ι ανεκάλυψε τού; νόμους 
της εξελίξεως ,,'Επί τρία. ετη -
διηγείται δ ίδιος - τό ζήτr1

μα 
;,:ως επέρχονται αί μεταοολcι.ί τωv
εlδιίJΥ, σπανίως ήτο εςω άπό τόv 
vουν μου> . Τόν Φεδρουάριοv του-
1858, δι%pκούση; μ.ια.::; 6ιcι.ία; 
προσβολ'i'ις δι,;,.λεί ποντος πυρετου 
εις τάς Μολοι'ικ'λ::: •ι11

σους, ηρχισε 
v& σκέπτεται περί της θεωρίας, 
τή'Ι δποίαv &vέπτυσσεv δ Μάλ
θο;; είς τό ,Δοκίμιον περί τού 
πληθυσμου , όπότε αιφνιδίως του 
f1λθεv ή ίδέ-,,, περί της επι6ιώσz
ως των ευτυχέστεροv, σχετικώς 
πρός τό περι6άλλον, δια.πεπλcι.σμέ
vωv οvτω•ι. Ί-Ι θεωρίιχ συvεπλη
ρώθη χατ& τό διάλειμμα του πυ
ρετου, -:ό ϊδιο 6ράδυ κατεστρώθη 
τό πρόχειροι διάγρψμά, της, τί;; 
δύο επόμενες ορα.δυέ:ς έγράφη 
τελείως καί διά. του πρώτου ταχυ
δρομείου ά.πεστάλ η εις τόv Δάρ-
6ι v, δ δποίος τότε εύρίσκετο είς. 

τ+,v 'Λγγλίαv. 'Ο .Μρ6ιv αvεγvώ
pισεv αμέσως δτι μέσα εις τό χει
ρόγραφον εξετίθετο ή θεωρία. του, 
τό χειρόγραφον τό δποίοv είχε, 
αποστείλει δ νεαρός κα.ί σχεδό-1 
uγvωστος φυσιοδίφης, τόv όποίοv 
- δπως γράφει ·ή Βρετταvική
Έγκυκλοπαίδεια, - εω; τότε δέν 
τόv εγvιοριζε -καθόλου. 

Τό συμπέρασμα είΨΧt δτι δυνα
τόν νά. προηγηθούν μήνες� κα.ί 
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ετη οι?:1ι:,ητ:χη; ερε•Jyη;. άλλιχ ή 
OlCf.l'Jθyt 'Jt; οέν επέpχετ?::, Π7.p:1. 
μίαν -:;τιγμήν z7.:ιχ -ή ι 6ποί?:ν ό 

- - - θ ' ' , ) ' γου; ε.�Ί'Υ.� π,:. η:�-zΙJ; και εν π .. η-
ρει ήpφιq;, zωρί; 'ιιχ σ.,τ.7.-:;χολη
τ,:ι σ.τ.ό z,:μμι 7.ν -:;zέψ: ν. 

Ει; το χε:ρ::i).7.ιον περί Γεωλο
γi?:ς σ.ια:ρέpετ7.l ε'/ &κόμη εκ:ρpα
σ:tΥ.ώτεpο-ι 7:7.p?:Οεtγμ-χ. ,IJJ'/ oυ'/O:
�o:fJ:tU'I, -:-i; δτ=ο��ς τ:ροσψέρε.ι 
·lι δι-χ.ίσθψ,:;, χ,:ί τό όποίοι τ.7.
r,έχεt ό ύτ.ολογι-:;μό; ,ης ήλικία.ς
τη; Γη;.

Ε[; -:ή ι «l\1υ-:;:ιΥ.ή ι .l.δ-χσΥ.-:ι.λί
α ι , Υ.7.:7. τό 1 - , YJ 1{7. • f πλ-:ι.-
6±:σχυ 'Jϊ-ελ6γισε τή ι ήλtχi-:ι.ν 
τ·η; γη; ει; 1.955. 4.G 7 ετη. 
Ό σερ Τ�έιμ; Τζήφ;, εί;; έz 
,ΙJJ ι zοp•;:ραίω'/ iγϊλt,J'Ι έπιστη· 
μό'ιω'/, &λλά, %7.ί εςοχο;; έκλαιi'.ευ
τ·η;; ( συγγpc1.:ρε1J; τοϋ 6ιολίου « Τό 
μυστηpιι7Jοε; Σϊιμ π,: ι,,) , ε1ς τό 6ι-
6λίο•ι τό όποίο Ι εςέδωχε το 194 7 
ύτ.ό ,ό ι τi :λο·ι Ή α.νά.πτυςις της- , ' , \ (' 9υσιί'.η: ετ.ισ:ημης , γpαφει ,α. ε-
ξ'iι; (σελ. 314) σχε,ιχύJ; πpός 
τό θέμ,: -:ι.ϊιτ6: ,. Τ ?. p,;ι.οιε-ιεργrι. 
τ.:pοι6 ιτα. τιiJ ι π-χλ-:ι.ιοτά.τω ι γηι
·ιω Ι οp±χων α•ιελϊιθησ7.'/ Υ.7.ί '/,/Υ.

,έοειςc1.ν 3τι ·ή +ιλtκίσ. τύJν 
zω1 Γ/.

1Jτ1JJ Ι εί 17.l πεpίτ.ου 2 
000.000 έτώ·ι 

Τ·η ι ει-:;ι::ι.γωγ-r1 ι σ.χο) ουθεί 
επιτομή τη; Θεοσο:ρίc1.;;, περί 
6ποίι:ι.ς δ έκ06της λέγε� Οτ� ώραιο
τέp-:ι. οει εχε•. άκ6μ� γp7.ψή
-;φαγμz χ,;ι.θόλου πzpά.ξε ιο-ι, 
τή-ι έπιτομήν ι::ι.•'.ιτ·ην τή·ι εχει 
ψεt ·ή "Αννυ 

Γενι χωτέρου ε ιδιι::ι.φέρο ιτος ετ

νr.ι.ι το Χεψά.λχιον ,Μέθοδοι ερεύ
νη;; , τό 6ποίο•ι εγp-:ι.ψε ι 6 Πpόε
οpο;; τ_.rις Θεοσοφ:χη; 
Dr. JinaraJadasa. Εί·ιr.ι.ι 

ώp?:ία εργασία, ή ό-ιcοία. ανα.πτύσ
σεt πληρέστερον τχ θέματα τά δ
τ.'Jί?: εθιξεν ή Ε1σ?:γωγή καί πα
ρακολουθεί τήν 6αθμιαίαν έξέλι· 
ςι·ι τη; έπι-:;τήμη; χα.ί τήν προ
σπάθεtά. ι τη; ν' άνα.κ?:λύψ11 τr,ν 
ά) ήθειαν διχ viα.; τεχνική;, προ
ωρισμέ-ιη; νχ συμπληpώσ\) τήν 
τ.αλαtΧ'Ι της άτ.λη; επαyωγ'iις α
τ.ό γεγο-ιότα τιχ ότ.οί?: συνέλεςεν 
11 παρ:ι:τήρησι;. Ή α.να.γνώρισις, 
ι έγει, της διαισθήσεως, ιίJ;; οργά
'ιου τ.ρό; ανακά.λυψιν τη;; αληθεί
α.:, εί ,7.ι έπί μαλλο·ι Υ.αί μiλλο·ι 
έτ.ε..γουσα . .l:ι έχει ακόμη :ελεί
ω:; έξερευνηθη ή μυστηρι�ιi'i,; 
δvιαμί;; τη;;, διότι δεν εχουν σ.,
Υ.όμη συλλεχθη αρκετά γεγονότα. 
περί α.6τη;, πά·ιτω; +ι θεοσοφιχή 
V ψ Τ (, ' t f -σ.πο ι; ει ,cJ.t οτι τ:r. ευρηματα της 
c;ια•ιοία.; πρέπει νιχ συμπλ ηροϋν
τα.ι μz τά ε•5ρήμηα. ,'iι; δια.ι
σθ-Ιισεως. 

'Ήδη πρό έτGJ·ι 6 Τζέιμ ς Σι�λ
) ι6,:•ι, εςοχος Υ.α.ί ώ; επιστήμων, 
σ.λλά κα.ί ιίJ; έχλα.ι κευτ-11;, εις τό 
εργο·ι -του «Οί περιορισμοί της έ
π .στήμ ης,, έξεφρά.ζετο ώς zξ'iις: 
·'Π έπιστήμη δέ 11 δ'Jνα.τα.ι, ώς ΕΥ.
:η; φύσεως των πρσ.ηLά.των, νl:ι.
αποκ-zλύψ11 το μυστήριον τοϋ πέ
ριξ ήμGJ'/ σύμπ?:ντος. Ή έπιστή:
μη, είναι σ.) ηθέ;, δύνrι.τzι νrι. συλ
) έξ\) κσ.ί νά τα.ξι νομ ήσ\) τά φα.ι νό
με·η., zrι.ί επί τ� 6ά.σει σ.ύτών νά.
συ ια.γά.γη γενιχότητας, &λλσ. δ
τολμηρός ερευνητής, δ δποίος θά.
-71θελε ιά είσδύσ·Q μέχρι τGJν α.πω
τrί.των μυστικιίJ•ι της Φ,Jσεωc;, πρέ
πει νσ. ι5περ6"Ώ τούς στενούς πε·
ριορισμούς -·ης έπισ-ήμ ης καί νά.
μετι::ι.:ρέpϊ/ τή'Ι συνείδησίν του ε1ς
τή'Ι 'J.�ψσ.ν τΙJJ'I VΟΟ1JL1-_ένω Ι κr.ι.ί εlς
τή ι σφαίpα.-ι τGJν σ.ρχικών r.ι.ίτίων.
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Π ρός τeιυτeι πρέπει νά. ά να.πτύξΊ) ί
διότητα.ς, ?.ί δποί?.ι εύρίσκοντα.ι ε•; 
ύπνώσει. ΊΙ έπιστfιμη ερευιά μό
•;ον μίαν μερικ·ην οψιν τiις πραγ
ματικότητος, άλΗ δέν ύπάρχει 
ουδέ δ άσθενέστερος λόγος διά. 
vrι. ύποθέσωμε•; δτι δσα. άγνοεί ·ή ε
πιστfιμ η είναι όλιγώτερον πραγ
ματικά. άπό δσα. γνωρίζει,. 

'Εξαιρετικώς ε ιοιαψέpον Οtα 
τούς Θεeισόφους εr να.ι το κεφάλαι
ον Έπιστημονικα.ί έπι6ε6αιώσεις 
της θεοσοφίας», τό δποίον εις μ:
rι.ν στήλην έκθέτει τάς δια.φόρους 
ίδέας τάς δπr;ία.ς διετύπωσαν οί 
μεγάλοι ά.ποκρυφιστα.ί της θεο
σοφίας, κα.ί εις τήν ενα.ντι στήλην 
τά. πορίσματα εις :ά. όποία κατέ
ληξε περί των α,jτών ζ ητημά
τωv ή σύγχρr; ,ος έπιστήμ r,. 

Τό καλύτερον δμως χάρισμα. 
του έξα.ιρετικου αυτου 6ιολίου εί
ναι 'Υ/ ελλειψις φανατισμου. 

Εις τό κεφάλαιον «'Η Θεοσο-
ία καί ·ή σύγχρονος επιστήμη, 

δ συγγραφεύς Πητεe Ρόουσι λέ
γει δτι συχνά. παριστάνεται ή 
Θεοσοφία ώς Ιδεαλιστική θεωρί
α κα.ί πολλάκις ά.κούει κανείς μέ
λη της Θ. Ε. νά. ύποστηρίζουν δ
τt ή επιστήμη συντόμως θά. επι
κυρώσΊ) τάς ιδικάς των ίδέα.ς. Ή 
πεποίθησις αυτη προέρχεται ά.πό 
δύο σκέψεις . .lηλαδ1 δτι ή πραγ
ματικότης δύναται vά παρασταθΊj 
ύπό ιδεών καί δτι αι ιδέαι αι

διατυπούμε-ιαι εις τήν στοιχει
ώδη θεοσοφικήν διδασκαλίαν, έ
άν δέν είναι ή πλήρης ά.λήθεια, 
εΙ ναι τουλάχιστον τελεία ά.λ ή
θεια. Ή πρώτη των σκέψεων 
αυτών έπα νειλ ημμένως έχαρα
κτηρίσθη ώς &πατηλή ύπό της 

μεγίστης τG)•; συγχρό ιω•; θεοσό
φων συγγραφέων. τi1ς Έλ. Π. 
:Μπλαοάτσκυ. Ί-l α.ποψίς τηι; ή
το δτι ή ά.λήθει,;ι, κεί:?.ι ύπερά
•ιω eιίωνδήποτε ιδεών, :ά.ς δποί
?.ζ ουνάμεθ,;ι, ,,ά. δισ.τυπώσωμεν. 
Ηροκειμένου περί του μεγίστου 
των ερyων της, :η:;; Μ'Jστικ-r1ς 
.lιδα.σκα.λί,;ι,ς ,, είπε•; δ:ι ή μελέ
τη :ου ·ητο μόνον εν μέσον πρός 
α.σκησιν κσ.ί άνάπτυξιν του νου. 
'Έλθετε - γράφε: - πρός τήν 

Μυστικήν .lιδα.σκαλία.ν, χωρίς 
κα.μμία. Ι ελπίδα. v& λάοητε άπό 
αυτή•; την τελικήν άλήθε:αν πε
ρί της ύπάρξεωc, π?.pά. μόνον οιά. 
νά. ίΌητε μέχρι ποίου σημείου δύ
ναται ιά. δδηγήσϊι πρός τη•; άλή
θεια.ν». 

,.. & ερωτήση κανείς: .λ.ιατί τό
τε ν&. πα.ρουσιάζωμεν ιδέας; "Π 
·ή θεοσοφία. είναι σ•..ίστημα ιδεών
,., Τ η �, ..., ' ι ., ι η ειναι ενα ονομα οια. κα.τt ανυ-
παρκτον Υ/ διά κάτι περί του ό
ποίου κανείς δέν γνωρίζει δ,τι
δήποτε».

'Π άπάντησις είναι οτι ή Θεο
σοφία. εί•;αι το δρα.μα. της πραγ
μα.τι κότητος, τό κοινόν εις τά. μέ
λη της πα.λα.ιοτάτης εν τψ κόσμφ 
άποκρύφου 'Αδελ, ότητος, κα.ί δ
τι πάν δ,τι έδημοσιεύθη ποτέ ώ:;; 
Θεοσοφία. από του 1 7 5 κα.ί έ
φεξης, δέν εΙνα.ι παρά μία προ
σπάθεια των μελών τijς '_ δελφό
τητος δπως παρουσιάσουν τά.ς δια.
•ιοητι κάς ά.πόψεις ένό:;; τμήματος 
αυτου του δράμα.τος η ά.πλώς μία. 
προσωπική έρμηνεία. αυτου του 
τμήματος. Συνεπώς ή τ.ραγμα.τ:
κή Θεοσοφία. ουδόλως ταυτίζεται 
μέ τάς ιδέας -άς πα.ρουσια" ομέ
νας εις την θεοσο· ικήν φιλολο
γία.ν, καίτοι πολλα.ί των ίδεώ,; 
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σ.ϊιτώ ι ϊί η: γέψυρσ.ι, ο:'Χ τών ό
-ι::οιων δ ,οσ; δύνσ.:-χι νi φθά.σr;ι 
- άλλά μ6νο·ι διi τών ίδιων :o!J
ισχυρώ / προσπσ.θεtών - ει; τό
-δρσ.μ'Χ εκεί ιο, εί; :ό δποίον προ
σ7pμ6ζετ7.ι άί,ηθώ; τό οιομσ. τή:
Θεοσοyi?;.

υQ,,- Ι του:ο Χ'Χ:'ΧΙΟΥJθtJ, :ό,ε 
·rι σ:π,χτηλ6τη; τiι; ΟΕ!J:έρσ.; σχέ
ψειι); -- ότt ο� έπ�11τή,μο'ιε; ε_ /
δεχομέ ιω; θά κ-χ:-χλήξουν εί; :i:
.,, , , r- , , ιΥ , ιοε,χ; :,χ; οποισ.; σ.σπσ.�ο,τσ.ι τ'Χ
μέλη :i1; Θεοσοcpικiι; Έτιχιρ(.χ;
- γι ιετ-χι χ-χ:άψωρο:. 1ι6τι ,προ
δήλω; 7.ί ιδέσ.ι -χtιτ'Χί είνσ.ι μίγ
μ7.. α:ιτιλfιψεω Ι Υ.'Χί έρμη ιε:ϊiJ Ι•
οι Χ τά:; δτ;οί7 ς οί cί.pχ ι Υ.Οί ε ιση
γητσ.ί τω ι δέ ι ά.;: 1.οϋ,;ιχν πσ.ρχ
μό ,ΟΙ Υ.?.ΠΟι'Χ Ι χρφιμότητrχ. εt;
τή ι προσπ6.θε:σ. ι γ,χ φθάσr;ι κ?:νεί:;
μέχρι τοϋ ε•;ρυτέρου ορα.ματο;.
Κανεί; αλ ηθι ιb:; με) ε:ητή; τG) ι
θεοσοψιχών lδεG)ι δέι θ&. άξιώ
σr;ι δι' αυτά; τελιχότητσ.. ΟuδΙΧ
μώς α•J:σ.ί -σ.υτιζοντ?:t μέ την
,,Θεοσοφίσ. Ι :ή; αποκρύψου Ά
δελφότητο;,,. 1έ ν εί '17.ι π7.p!7. ει
π,χρσ.μορψωμένο ι ψiJμ7, της.

Συνεπώς δύο θεόσοφο: δέν θcι. 
οεχθου Ι -Υ.σ.ί οέγ πρέπει νt.ι. δε
χθοϋν - οίσ.νδήποτε δμάδσ. ιδε
ώ ι κσ.ί απόψεων ώ; τήν &λ ηθή, 
τ+ιν μονσ.δικήν Θε:οσοφ(ιχν, Έν τt} 
Θεοσο9ικtJ ΈτΙΧιρίιr- , δέν ·ήμπορεί 
νά ύπάρξr;ι όρθοδοξίσ.. 

ToJ δλου εργου προτάσσετ7.ι 
i.νσ. άπόσπcι.σμrχ. άπό τ-i , Με crχ.φυ
σικά σ:οιχεί?. του Πρόχ) ου. , Έ-

-ιάρετο; είνα: δ άνθρωπο; δ δ
τ.οίο; ανακουφίζει :i; σωμ:.ηικi;
άνάγκα; τών άλλων, στεγνώνει
τό δά.κρυ τrι; λύπη; καί οοηθεί
νi πε:ρά.σ·Ω ή α.γωνi α. Έ ιαρετώ
τερο; είν-χι εκεί ιο; ό δποίος, δισ.
δίδων γ ιώσιν, α.πο6ά.λλει τήν α.
γ ιοισ.γ από ,ήν yυχή•ι κrχ.ί τοιου
τοτρόπως ευεργετεί τό α.θά.νατο•ι
μέρος τοϋ ανθρώπου. .λιότι δύ
,σ.τα: α.ληθω; νά λεχθt} δτι δ
ποιο; δέν γνωρίζει τά κοινά
πρά.γματσ. είνσ.ι κτηνο; μεταξύ
α ιθρώπων, δτι δποιο; εχει ακρι-
6η γνώσιν τών ανθρωπίνων πραy
μ6.των αυτό; μόνοι είναι άνθρω
πος μεταξύ κτηνών, αλλ' δτι δ
ποιο; γνωρίζει πα.ν δ,τι δύναται
οισ. τοϋ π·;εύμ?.το::: νά γνωσ&η,
α•Jτό:; είνσ.: Θεό; μετ?.ξύ α.νΟρώ
πων».

ΚΙΜΩΝ Γ. ΠΡΙ ΡΗΣ 

* 

Είς μνήμην Κίμ. Πρινάρη 
Ή ΘεοσοφιΥ.ή Έτσ.ιρια εν Έλ

ι.άδι προσέψερε 1 εις τό Γηpοκο
μεΙοΥ ΆθηνG1•1 6ι6λίrχ. α.ξια.ς 
1.200 δpαχμιί)ν. 

Ό κ. Ίω. J_ • σ.ρίτο; προσέ
φερεν υπερ τοϋ Λ) σμου 'Εκδό
σεων της ΘεοσοφικΎ_jς Έτα.ιρίας 
εν Έλλά.δι δρχ. 500. 

Ό Υ.. Κ. Μελισσαρόπουλος 
προσέφεpεν •;πέp τοϋ 'Ασύλου 'Α
-ιιάτων δρχ. 200. 
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ΠΑΝ ΑΓIΩΤΗΣ \. ΖΕΡΒΑΣ 

Ευμδολισμοi 

σtΌUς ΔελφοUς 
Διάλεξις στον «Παρνασσοη 

Κ I είl'υι 1· ιιιι τ<J (( άι ιωτ(( σ1•μ60 
ι·σμου;, 

Οτ((\ �-ξεταζ()uf ε\ίι εο ο τr χ1 ης 
rτεοιοοιί,όμοστε σι•Ι'i1Οο; η στιt cξ 1-

τεριια q,ω,ομεηι τοι, δηι σε υ,τι 
(\ιετομε, η qτα\'ομε στφ iιϊ)η ιστω 
ιδΗι rτου ε1ιcrτ1'Η·σε τό1 ,ια) 1 ιτέχ,η. 
"ι\1 ομο; ΙJ ιω1ιrrι1η; έχει εu
η ει•σθΕι άrιο τη1 ωιί11 ια αl ηθεια, 
τοπ, ιατ' άl'ανιη,, -τοιc·πι , · ά,α
ζητηθΗ ό σιομ601ισιιός δηl. η ν)ωσ
σα -του θο uα; uιl ησει νια το fQΎO 
τοι•, έ-τειδη μό101 τόη θιι ι,ηα\'οη 
Οει η ειφοαζόμε1η ιιε αύτυ άιηθcια. 

ΟΜΦ-\ΛΟ Σ 

Ό όu.ιrα) ό; σι,ι,:δοι ιιει το ; ίδι
οι; του; ">ει φου; 0((\ ιε ΙτQΟ τη� 

ης. Μοια'"ει ;ιατα τη1 ιατασηιrη 
τοι• μι, ά1.θρι,mι·10 όιι,φα�ο,, ετιει.δη 
χι· αίιτο; Ιιοισιεται στο ;ιi. Ι'Τρο τοiί 
ά,θρωπηου σωuατο;. 

ΚλΗΙΗ ι.ι' ωιο, ε,αv συιιδοιι
σμο. 'Οπως ή μηηρο διο-χεηυει στο 
η:κ,ο της τοοφη, έτσι ;ιαι το Μαν
πιο των Δελq;iiιν διοχετεύε.ι στους 
ά1θρωπο ς τι.c >φη, δχ• βεδαια ίι• ιή, 
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ι'ιι ι α :τΗιιωτι:ιη. ?,,' ύ:tOl' ;ιι ύ σι•ιι-
6οι.ιm10: τοι• ω: ;ιf ν-Τ()οι• τη: γη:. 

Σ ;ιι-τα':εται ιιι ιΊι ι•σσιδα -τυι• /U· 
διι τψ έ-τιqαΗια τοι• σε τετρα"/ί"
\11, σι-μ6οι ίtοηιι; uι τφ ιΊι ι-σσίδα 
τψ :ταγ,οσuια iΗ>ση δια τη: άγα
-τη;, ιιε τα ΤΕΤ()αγιηα, ;ιατα τi1, έ
σι ,τερι:ιη ιrιi οσο(Για, τη χρο,1;ιη :τι
ριυδο -του fJ' ά.-ταιτηθιί ω: τiι ιιετα
τ()υ:τη τοι•: σε τψγι ,, α, ό:τοτι ή γη 
μιις ά.,υ σ;ιοηι,η -του ι[Ηιι τωρα θα 
;ιατασ-τεί q ()ΤΗ, η, ι.ε σι•Η:τιια τη, 
ει ει•ση τη: Βασι ι ιια: τού 0Fοί•. 

ΣΦΙΓΓ\ 

Ή σq ι γγιι. :τιι()ιι τ ψ έ U{J'α\ ιση 
τη: σαν uι•θοιογι/ί, ηρ<.ις, δι\ έu
t1αl.ι ει τό q οδο. ' ΊΛ-ιίθετα ιιάi.ιστα, 
έ·:τι,σί,ρει τη, :τιριεργιιι, τοί• θεατή 
μι τψ f.;ιq:ραση τοϋ :τροσω:τοι• τη: 
:του διίyΗι σίι, ,α uι',ιι [;ιθομδη 
μ.-τρο: στα ί•;η ():;,οοuιο όραuατο :τοί, 
,Ίηω:,ιι. Θυ θεlη<Ηl αραγι '' ά,οι 
εει τu στuμα της νιιι ,α ιιά: ιιιτιι 
δωσιι αίrτιι 7οί1 βι ε-τ�ι, i1, έ:τιιδη 
δεν ειιιαστε α,αι ογο O:/Ull!J :τρu:τιι
ρησηιιι:σιιι, οι ,ιι σι•ι ι α6ουμε ίστι > 
:;,cιι τφ ά:τι i\ Ε\\οια τοι•:, δηl. έ 
:τΗ.δή δε, f;ι ο-ι.ε q ταιηι στu γΗ7Jθι 
σαυτu, ,τi\: διiq:_ι:ιi\;, -τροτ(!ο:τη: Οα 
το ,ραταιι σq ιγμΕ,ο; Α; ;ι,ιyησω_ 
μι ομω: ιιι τη, Ε(!Ει'\ α τοί• συιι601 ι
σμοί• τιίη· LΙΕ(!ι7η τοί• σωιιατο; τη;, 
ιι--τίCοντα ;, uτι, έ:τιιδη zαl μ' αιπη 
ίσω; :ιετύχωuι ,ο :τρο:τορασ,ιι•α
στοϋιιε άρ,ιτο για ,ιι μ.-τn()iσωμι ,ιι 

π 1 ησιασωuε. τη, ;τ,ρο: τοίrτο άπαιτοί•_ 
με, η γΗιJση δε. θα σ:ταραyτοί•με ί, 
:τω� ό γι�ο: τοί• ΚQιοντα Αϊuων ίι
τα, δε, ;ιοτωρθωσι \ α ι ί,σει το οι 
,ιγ1,<α τηc. 

Τό σαν γmαί,α; ,ε<fαi ι τη; :τι
θα,iι, να σιιμδοiίtιι τη διά1οια μF.
την όποία ιr,αι Π()ΟΙΥΙ<1LΙΕ\Ο TU ;ιάθf 
ίίτομο ά.rιιι τή q:ύση για ,α ιινω σε. 
θέση να γνωρίtει τα γύρω τοι• συμ
δαίνογτα. ΈπομεΗ•J; ίίν ό ι'ί.νθρωπο; 
δέ δεσιιεί•εται ά:τυ :τροι ήψει; z.αί δει_ 
σι..δαψο,ίε:, δη). αν ι[Ηιι iί..εύθερος 
τον ,οϋν, δι μένει στυ σzοτίι.δια. 
'ΑντιλαμδάΥΕται, γ,ωρί.ζει, μαι!αί
νΗ. 

Τό σάν ταύρος σwμα τη;, πιθα
' ον , ά 01'1.1 δολίζει την άγαθυτητα, η 

Η :-J '\ΞΙ \ �ΦΙΓΞ 

/αι τη, -το(!αγωγιΥοτητα, ίbιuτητε: 
τού οluηιου 1,ιιί άιιtωο1• :τ1•οu- στiΊ
δ:τοιιι � τη, έ, ι'ργειο όq ω ε;ο:· ή έμ: 
qαΗση τιίη :τ) =ματο" τη� μ.αtί κοί 
iι ι ειτου()για τοί• ;ηιί,μοτο�. Χωρί, 
τη, :τα(!ιι",1ωγι;ωτητ,1 11 tωη πά,ιι; 
στu, :τι ω ητη ι.ο: bι, θα ητω b1•
' ατη. 

Τα σιι, ιιο,τrιριοίi ποδισ τη�. πι
θιι., ο, , α συu6ο) Ltου·ν τή φυσαή άν
το;ιη, άι ι.u μοCι /.υί τό θαρρΏ�, προ
σuντα απαραίτητο τοϋ κάθf έ,ος 
G-τU\ ;ηρι ύπάρt,ει,)c; αγιίΥ\'U, ομως 
με. μiσιι που δέΥ άηιστρσrτ:-tύοντσι 
τη, ήθι·ι.η, έπειbiι, ;,στύ τόΥ 'Από
στυι ο Πι-τρο, μυ,ον τοτε στολίζεται 
ιιε. τu άμαραΥΤο στεφάνι τi\c; δόξας. 

Tu σύν άητοϋ φηριλ τηc;, πιθανόν 
'ά συμυοl ίcοι-ν το πνείιμα οτσ.ν' ξε
q,ε.ίr/ΟΥΤα � ά.πό τά δισμά της ύλης, 
ερχεται στί; σφσίρες τοίi Υ..αλοϋ, τοϋ 
ώραίου. 
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Α�ΛΟΙ ΤΟΎ' ΗΡΑΚΛΗ 

Ό Ί-lραt<.λης, ύπαρκτή η οχι προ
σωπι,χότητα, παίρνει τή θέση ένός πο_ 
λύπτι>χου σύμδολου, δη}. μιας tδέας 
με ήθικό περιεχόμενο, μαζί δμως και

ίπιτCΙtι.τικης καί �-.έ διάρ,ι.εια. 'Επομέ
νως ilv οί ι'.ί.vθρωποι θFλή(1ο ν μέ ί
ΠL(11αμiνη μελέτη νά ίμδαθύνουν στά 
έπί μέροιις νοήrματά του, μπορούν μέ 
τή βοήθιιά τοιι ,α γνωρίσουν καί τά 
διάq ορα <rυσιικά φαι νόμι, α καί τά 
ζητήμα-ια πού σχε-ιίζονται μέ τή συγ
κρότηση καί τήν ιϋρυθuη λrιτοιΙQγία 
των κοινωνιών τουc;, κι' άκόμα τήν 
προέλευση της ψuχης καί την καθό
λου τύχη της. Κατά ταίrτα οί ι'.ί.Ολοι 
τούς όποίους φέρεται δτι iπιτελεί, 
πρέπει νά προσδλέπωνται μό,ον ώς 
συμδολιrι.ες παραστάσεις. 

' 'Ηριιικλης γεννιέται άπό πατέ-
ρα τό ία κι' άπό μητέρα τή γήινη 
Άλκμή·νη. 'Ενσαρικοϋται ίδια δπως 
κι' ό θεός τού φω-ιός 'Απόλλων, γιά 
ν' άποχτήσrι iμπειρία καί γνώσεις. 

Κατά τά άινθρώπινα θέσμια ε[ναι 
ι'.ί.νομο γέ,,ημα. ικαιολογημένα ή 
προστάτρια τού νόμιμου γάμου uΗρα 
έξωrοστέλλει έναγτίον του δύο δρά
κοvτις ,ά τόν σκοτώσουν. 

'Η uΗρα, καθό σύt,υγο::; τού ία, 
ειναι κι' αυι11 μιά κυρίαρχη θεότητα. 
Μήπωc;, λοιπό,•, με τήν παρέμ6ασή 
της σvμδολίtεται ή άντίρροπη δύνα
μη, ό νόμος των άΥτιθέσεων, τό κατ' 
άνάγκην άντ�στάθμισμα γιά τή δια
τήρηση της ίισορροπίαc; στή φύση, 
σι"Ιμδολιt.ο,μένης με τό μηλο της ερι
δας πού βρί.σκεται κάτω άπό τήν 
προστασία της · Αφροδίτης, έδω της 
θεα� της 'Αρμονίας; 

ΦυσιολογΙWJ. ιιπορεί να γtνει πα
ρα>δεοtτό δτι συμδολί,ζει τόν Ούρανό, 
ι'.ί.λιοτε ανέφελο καί γαλήνιο, άλλο
τε γεφελώδη καί ταρσ.σσόμε•νο. 

ΚοινωΥι.κά ύπαδείχηται ό παη:ο
τεινά ήθιικός δρόμος πού πρέπει ν' ά
ΚΟ'λοι θεί ή οuκογένεια, τό βάθρο τού
το της κοι•νωνίας χάριν της tδιας τη; 
πe,οόδοv της. 

Κατά μοοτηρια,κή έ.κδοχή σvμ,60-
λί.ζει ηγν ϋλη καί ό Ζεύς τό πνεύμα. 
Κι' έπει.δή ό Ήρακλης ά:πό τόν πα
τέρα του εχει μέσα του θεϊDtή δm•α-

μη, κατορθώνει, Ιlν :ιαί βρέφο;, νά 
κατα6άλει τούς δράοcοΥτε::; της uΗ
ρας, τίς σκοτει, έ::; δυνάμει;, τήν ,,
λη. UΩση κι' ό ι'.ί.,•θρωπος, ί,όσω ε

χει μέσα του θrιότητα, ε[, αι σi θέ
ση ,ι'ι. κατα6άλει τούς δράrι.ονης πού 
ίμποδίtοιιν τή συΗιδητοστοίηση τού 
iσωτερικού του με τόν εξωτερικό κό_ 
σuο. 

'ΙΙ ϋλη ε[ναι <'ηα,τίρρητα δυσκο-
1 οι.ατάδλryτη άντίπαλοc, δπως άπο
δεικνύΗαι εκ τού δτι ό '1-Ιρα:ι.λης δ
ταν ιιεγάλυ}σε, παρά τίς διδασκαλίις 
τού δικαιοικρίτοιι διδασ,.ι.άλυιι του Ρα_ 
δάuι1νθι1, ύποπίπηι σ' fνα uεγάλο 
ύ.μάρτηιια. Σ κοτι:η ει το διδάσκαλό 
του τη:; μουσιικη; Λί,ο, i;ωδή δέ θέ
λησε ,ά διχτεί τίς παρατηρήσεις πού 
τού εκανι, έκδηλι:J\οΥrας ετσι τήΥ ά
ΥUΠU.ΚΟή. του στή cr υσική άρμο, w πού 
ι:ι.προσωπείται άπό ηi uουσικ-ι'�, 

Γιά νά ίξιλεωθεί από α,,τό τό ά
uάρτηuά του, άλλίι καl γιά δσα ι'.ί.λλα 
εtχι στό uετα'εύ διαπρά;ει, κατα,φεύ_ 
γιι στό Μαντείο των ελφίί1ν tητι!1,
τα:; σχε-ιικό χρησuό, δίνοντας τό πα
ρά.δει γuα της δυνατότryτας τού έξι
λασμοϊ• διά τη; αύτο•ι.αταδίκηc. 

Τό Μα,rτrίο, γνωρίtοντας δτι θά 
δο!;αστεί, πρίί>τα, άντί 'ΑλκLδη, δπως 
ως τότε ώνοuαtότα,·, τόν όyο-μά.ζει 
'Ηραικλη καί δεύτερον τού ύποδεί
χνει νά επιτελέσει δλουc τούς α.θλους 
πού θά τού ίπι6άλει ό βασιλιά; της 
Τίρι•νθας Εύρυσθ�ύς. Ό Ήρα.κλης 
δέχεται ,ά ύπηρετήσει τόν Εύρυσθέα 
καί νά ίπιτελέσει τού:; άθλους άπό 
τούς όποίουc δώδεκα άξιοσημείωτους 
&τως τό καθάρισμα των σταύλων τού 
ΑίΎείου άπό τήν κόcιρον τουc, τήν 
έκκα'θάριση της Σ τυμφαλίας λuι,:νης 
άπό τl:; κακοποιες ορν�θές της, τό 
φό, ο τη; Λερναία; ϋδρας κλπ. 

'Η έπιτέλεση αύτων των άθλων, 
μέ ξεκίνηuα τήν έ·ι.κwθάριση των 
σταύλων τού Αύγείου, γυιού τού 'Η
λίου, η κατ' άλλους τού Ποσειδω
;·α, δηλονότι μυθικού προσώπου, άφή
yει νά νοηθεί δτι ξεοιι,•άει με τήν έκ
καθάριση της εως τότε κατώrιερης 
ύπόστασής του από τήν μέσα της κό
προ. 

uΟμως αύτός ό αύτιw.αf!α{)μός του 
δεν εφτασε σε πληρότητα. ε διστά-
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tει. ιοι:το,, ,α σ/ΟΤl;)σει το, Ιqιτο, 
ε:-,ειόη ό :τατέρη: τοι• Εi:•ρι'Το:, βασι-
1.ψι.: τη: Οίχαι ια:, lH-\ τοί• εδωσε 
για γι•,·αι/U τοι• τi1 θυνατέρα τοι•
Ίοι η. Σ ι•ΗιισθαΗται όιιω: το αιιαρ_
τηιια του /αί για ,α τί.ηροq-ορηθεί 
πίίJ: ιι;τορει ,α {!Ξιι εωθεί ;ιι' άπο ιιί>-
το ;ιαταιμιrγει :τάί ι στοί•:; Δει q-οί•:. 
'Οιι(): το ΜιL\τείο άρΗίτιιι Ht τοί• 
ά:τα\ίησει, δι,οντα: ιιε Τη\ αρ,ηση 
τοι• ηίrrη τη δι•, ατοτητα \ u διορθι 1-
θεί ιιε :τραγιιατl/ο\, uε ά:τοτε Ι εσ«α
τι/ό\ αί•rο;ιαθαρuο. 'ι\ι ι' αίrrο: -ω
ρεΕ,ηγωηιι:; ηί•τη τφ άρ, ηση /fιι
στηριΌuοο:; στη σι,,uιηι;ιη, στη, ί1-
Ιι/η δίt\αuη τοι•, άρ:ταCει το, τρπο
οα, :τ σηυο\Τα:; ότι ιι' uί•το, θα u;το
ρεσει ,υ ίδρί•σΗ ΜαΥηίο. Δε διστα
Cει uαι ιστα , ' άντισταθει ;ιrιι στο,
ίοιο, το, • ι\τολΙ.ι,ηα oHL\ :τιιρειιδαί
,ει ,α το, icuτοδίσει. Ή iγωπαθεια
τυι• εΕοΥοΙοιθει ,ύ τiη τι•q-ι.ω,ει, 
{,ιστε οί•η το 'Α τοι.ι ι•η ιο q:ιίJ:; δε, 
ε[Ηι άρ;ιετiι ίσ:rι•ρο νι' ιιί•το, ,α
το, q:ωτισει. Δε, εf,αι σε θiση , '
ι'η·τιΙηq-θει οτι ό τρί:τοι•: δε, εl\!ιι
βαθρο για , u στηθοίt\ :τιι, ι•J τοι•
�1ιL\ τεία 11 ιια\Τει•οuε, ε: Πι•θιε::, άΙ 
1.α σί•ιι601 ο τοί• ύl.ιΥοϋ σωματο:: ;ιuι
τιϊη /οτι,ηερι,η ε:τιθυμιίίJ'\ καl σ-;.i
ψει,η, :ιοί•, ;ιuτα τόν ΠΙ ατωνα, μό
, ο, α\ fJ\ίJ'Πt1χθοί1\ άηί.στοιχu ή 
ι'γκρατειυ, 11 σωq:ροσί,,η YrJι 11 ά, 
οvεια, δηι. ή ίηι.,οτητα ,α μπορεί ό 
ά,θρωπο:: ,u χαλι,σγωγει τα παθη 
του, εί,σι διt\ατον , ' άπο;ιτηθεί ή ί 
ΥU'\Οtητα τη: μα"\'1Όσιt\η:;, fΠ)μtΗ•ι= 
ιιο, ο, οί ε, αρετοι μποροί", yωρι::; τη 
f\οηθεια τcιίποδα, ,α ι'πιr;.οι,ι•ηοίιν με 
-τι:; θείε: δι"'άιιει;, μο,ον οί ;ιαθιιροι 
τφ ,αροια, θεον οψοnαι. 

Σι"\ερχετrJι όμως μετα ταίrrα ;ιιιι 
τρο6uίΗι σε πολl.ε:; ι'Ε.uγΗ<ηι;ιε::; 
:τρα:;ει:;, ύπω:: στη. άπιJ ευθερωση 
το•, ούρωιοι• ηρωα Προμηθεα, μπα 
δοτη τοϋ Όι.υμπιου qωτο:, δηι. τη: 
γνώση::;, /Uι της γυ,αι;ισ:; τοίι Άδ
ιιryτου ι'ι:τr το, 'Λδη, ά.ποδειχ, οηας 
ιιε τη, :τριίηη, &τι τό Υα--/ό που εrιu 
Οε ό ΠuομηθFυς με τό ,α εξυπηρε
τησΗ τού::; ά\'θρω:του:; εΙ,αι lq:ηιιε
οο ;ι.αί ότι τεl ι/iι. i:ιιΧρστεί ή άρετiι, 
μf τη δεύηρη, &τι με τη θυσία ;ι,αι 
Uf τον iΕ.ιί..ασιιό, δηι. με τη, άγ,ο 
τητιι /rι τu, ι·/ιίη-τu οί έτu, ε, σσ ο;ιιί) 

?ει:, i;τfl{ 11 τ?τε εχε� ά,απτι,χθεί ό
�, σι•, ειδητο:: ηθι.Υο� α,'6ρωπο,::. 

'Αλλ' bιιι•J: δic, ε(fτασε άκόtια ,ά 
!Ξεοιψασει στα Υάtιατα τη� Κασrα-
1 ια: :-ιηγη�, τη� ιιi σα του πηγηc;. 
Δε ιι:-ιορεσι ,α ξεφί•γfι άπο τό , οιιο 
τοί• ά ,-τιπε:-ιο, θοτο::. Θα ταπει ,ωθεί, 
θα -τοΗσει. Σ τφ Οίτη bποι• ιίΗf>ά
tει το σrσrιηuε,ο κοριιί τοι• άπό τά 
-ταθη τσι•, άπιιλί άσσετι11 άrιύ τα όπλα 
τοι•, ιί.το τα τε) ει•ταία ΟΕσιιά του ιιέ 
τφ ίι) η, ,αί στη q-ιστια :ιοί, τοί, ιί,ά
t1ει ό q:ιιο� τοι• Ποίοηα:, το σι•,οδό 
;ιιιθοδηγητι/ο ΠΗΪ•ιια τοι•, ποίι, κατά 
το, 'ΛτοστοΙο Π{τρο, ί•περε,'Τυγ
)'αΗι ί•,ερ ήuω, στε,ιιγιιοίς άλα-
1 ητοι;" θα ρί:Ξει τό ;ιορμί του, τi1ν 
ί•• η, που clJ:: τιυρα δε, ε!χε κατορθώ_ 
σε• Ηι διωάσει η)fl<,1τικά. Το κορ
μί τοι• γι•ρίt.ει στο χιί)uα άτι' δπου 
:τροερχεται, -:rοί•:: iι:ψ�Υ Υαί είς 
:rοϊ,, άπεl ει σοιιεθιι- i,ιϊJ ό Ήρα
// η;, δηΙ. το ά.τομι;ιο τοι• Έγιυ, ά
qoi• έ:Ξαγ,ιστεί στί- ιr1υγε:; τϊjς φω
τιά:, στο όί,utιοι ο τοίπο τού αlιυ, ιου 
δημιοι•ργι/οϊ, :τι•ρο;, δηΙ. άιrοϋ άq:ή
σει τη, ά,θρωπι,η ;ιατά.σταση οιαί 
:ταvει τη θιια, ιιέ τη βοήθεια μιάc; 
ΗqιΙη; πού του εστειιε ό πατiραc; 
τοι•: Ζευ::;, δηι. με τη δίιΗφη τού 
Δίο, ά,εόrιl\ει στό, Οιυμπο, στην 
;ιιιτοιΛά τιϊη• θΗίη, &που, παίρ, Ο\'τrις 
θιση ηρι•Ηι, ;ιαθιτuι ιιετα:ξυ τίίJ\ i1μι
Θιι•1\. 

'ΙΙ �vοί σια ά.παl I αγη του ά.πό τύ. 
δε σί>u τη; ίίι.η;, ό f /Ούσιοc; αίιτόc; 
σίιτοιαθαρμος του, ό �!;ιιγ\l(Τμος τοι,, · 
ιια: ίι-�:οδιίχηι &τι μο,οΥ με ιιύτόΥ 
qταΗι ό α,θρωπος συ,ειbητι'.ι στ11 
Οι•σια, ό:τοτε το άτομιrιιο ΈγciJ iΥδυι'ί 
με,ο rιΗυιw.τιης δυ,ά.μΗς, παίρνον
τα; δηΙ. �είο q:ίίJ7, ε�ναι σε θiση ν� 
διrιΥ.ρι \ ει εστω /αι κωτου μα;ι..ρυα το 
δάφΗ, ο στεφα, ι τοiι θεοί• Άπόλ) ω
' ι1, το σί,u6οΙ.ο τούτο τοίi άνοιχτοϋ 
δvι,uου προ; τον ' Ο λι μπο. 

ΚΛΕΟΒΙ Σ ΚΑΙ ΒΙΤΩΝ 

Εξω ά:το το Αρ-γος προς την Υ.α
τεύθυ,ση τιίη· Μυ-/.ηνίίη καί σf ά.πό-
στΗση δ1•0 πFρί.."'tου χιl.ιομiτι>ων εΙχε 
ιi., εγερ'θfί fΎας μεγαλ.οπρε:της ναός 
άq:,ιερωμοο,:: στή θεα uΗρα, άπ' ο-
:του ;ιαι το Ιίνσμά του Ί-Ιrιrιίον. Τό 
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iσωτιρικιj το11 τi, χοσμιJίΊrιε ;τι.ην ω.
λω, κιιί FΗι χρι•rιΗ ιq:άντινο rίγιιλμιι 
της ίδιιι; θεά;, rογο τού περίφημου 
άπό τή Σ ικυιίJνα rί.γαλματοιτοιού Ι!ο-
1 ίΙΚί.ειτου, μrιθητού τού Φειδία. 'Η
ρειιι τού ναοί, ηταν ή Κι•δίιτπη. Διέ
μι\Ε rιτό νωΊ, rl1.J.rΊ. καί στό 'Άργο;. 
'Από τό "ΑQγος ιτή,γω νε rιτό , αο με 
iί.μιιξιι Jt()u τήν εσι•ραν δυiJ rί.σιτρα 
fiύJδια. 'Ότι η• κrίποη θίι γι, όταν μιι'ι 
γιορτή, ή Κιιδίιτιτη ί'στειλι τόν ιίμα

ξη�άτη τ'1� �:u. ιr �.οει τίι �ύ)δ�ιι. ά�ό τους ι'ιγρ()u; οιτοιι ε/Jοσκαν. Α uτο; 0-

uι,1� rί.ργοί,σι κι' iπιιδi1 αν δέν ιτοό
ιrτιιηε vιΊ. ιταQωJηί ή τελετi1 θι'ι μιι
ταιύη οταν, rί ηιγΥrιστηκε νά δεχτεί 
τήν ιίιτό άγάιτη πρός αύτή ΠQΟσφορά 
τG1ν δί,ο ιτιιυδιιί1v τη;, Τ()ί, Κι έο6ι 
κιιί Βίτοω, \U. σύQΟl'\' αίιτά τήv α

μαξά της. 
Ή ιiνύ�τερη rί).).' ι'ιιη•, ήθιστη rιύ

τη JtQά:;η τω,· διΊο νi (ι)V i!δι,1rιε τi1ν 
άq:.ορμi1 στοί,; iκιί ιτροσκιι, ητίι; 'Αρ
γεί()ι•; , ι'ι τοί,c έιτω, οϋ, γιιΊ την ι'ι ,
/)ρείιι τοι•; καί στi� 'Λργιίι:; ,ά μα
κrιρίt,0111 τη μητέQα το11:; γιι'ι τ-i1ν τί•
χη της \ ά εχΗ τέτοιι,ι•; γι•ιού;. Ί-Ι 
Κι•δίπιτη χιιταχιιροί•uε, η γιατί ;ιQό
ιrτασε την ηλετή, :τλησίασε τό liγαλ 
μα της θιάς και τi1ν ιταριικάι εσε ι.,ε 
κατανι,κτι�η ΠQοrιιιιχi1 νι'ι χαρίσει 
στά πιιιδιά της τi1 ιιεγαλί•τερη ιύτι•
χία. Ί'ά παιδιά τη:, ιιετιΊ. τήν τελε
τή, άιτοκοιμi1θηr.ια1 κιί.τω ωτό το ι'ί.

γα) uά της, άλλiι δέ, έξί•:τ1 ησαν. Ή 
θεά. ε!χε είσακοί,σει την προσει•χη 
τη- uά\lLς τ()ι•;. Ί'οί,ς /)ι;)ρησι τή με_ 
γαλύτερη εύτι•χίιι. Τύ '.\ργο:; ;τρι'>; 
τιμi11· τοι•; άφιέρωσε τα άγάί.ιιατά 
t()ι•ς στοί,� εΑ.φού:;. 

'Ώστε τό σ/Jί,σιιιο της tωη:; είωι 
ή μεγαλύτερη εύτι,χία; 'Έτσι δε /:Jια
κi1ρ1•σσαν κι' οί � ιχι•ώνιοι με τi1 λέ
ξη «χαίρειν» πού χάραζαν στήν πλά
κα τοί• τάq.οιι δίπλα στ' οvοιια τού 
πεθαμένου; Τό ίδιο δεν ιτρέσδειιε καί 
κείνη ή uεγάλη προσωπικότητα ό 
Σόλων; 'Ότα\' τόl' έρι�τησε ό Κροί
σος, αι•τός ό σατράπη;, ιτοιός είναι 
ό εί,τι,χεστερος ανθρωΠΟC δέΥ tΟί• ε[
Jt.f πρώτον τόν ήθι�ώτατο 'Αθηναίο 
Τέλο καί δείrrερου; τού; Κλέο6ι καί 
Βtτονα; 

Τό <(Γνώθι σαυτόΥ» τού Μαντε[οι• 
-των ελφιοΥ, οί διδαιrιιαλtε; της έ-

σωτερικης ιr ιι.οσοιι ία; ·,ωί τιί11 Ορη
σκιιιί1Υ, η δι/:Jαιr,ιαλίιι τοί, Χοιrιτο,-, 
με τό έιτιστiγασμιι τφ Ά,r'ιστιισή 
τοι•, μάς άποχιιλύιττ()1•1 ίiτι ιΊ θά11ι
το; δέΥ όδηγεί στήγ ιί, ι•πrιοξίιι, ι'ιι -
.. • • • ι,.. • r, • - ' f 1.ιι σε, μι.�ι ι.ωry, υιτοι• .η 1.11:τ�, ()L ση-
yα γμοι, οτιιΥ υμω� ο χαθι11ι: μα:,
ί,ιτιιι; ό 'Ηριιχ) η;, χιιτοσΟι:Ι\'fι ,r'ι rί
ποτιvάξιι τi11· ϋί η, ν' rίπιλι11Οιι_ιι,,
θ� ί άπό τι'ι hεσμά τη�, δημιο1•ργύ11 -
τα; ί'τσι την άγαθη τύχη τοι•, τήν 
Υ.ιιί.i1 μοίριι τοιι πού δέΥ είνιιι εργο,· 
υϋτε τijς Κλωθοί•:, οϋη τiΊ; Λιίχε
ση:, τιίη δύο ιιύτιϊη· θεοτήτων, ι'ιί.ί.ιι 
τοί• ίδιοι•, ιίq,οίΊ ό ίδιο; ε[,αι ί1ιτιί,Ο1•
' ο; i νόσω χαί σκέπτιτιιι κιιί άιτοιr α
σίtει κατ' Ο.είιθερη f1ούι.ηση. Mii.; 
τό διατριι νύη·ιι ό Ι 1 ).άτων στi1ν I Ιο
ί.ιτείrι τ.>ι• μέ τό ,,ι', uά: i �γει « ... ιιί
τίrι έλομi,οιι Οειi; ιί.ναίτιο;.» 

".\; ui1 J.ησμ()νούuε, ίοιπό,, ιιύτιί 
τι'ι δι•ο ι'ιγάλματα τού Μο1•σείυ11 τιίJν 
�ελq-ων. Μά; ίι;τενθι•«ίtοιιΥ οτι ό θr'1-
1ιιτι�; εί11ιι uιιι �ί,τιιχισuil'η i.ί,ση ,ϊ1: 
:τρυσχωρη: γi1ι, η: tι,nj: �,ιι;. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 

Εί,αι τίJ χά1.Υι10 riγιιλμιι ;ιοί, :τρr'ι
γuατι χοσu�ί τό Μοι•σείο τιίη Διί.-
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ιι '""· Οί ,ίόι:ιιιί ίι'Ηι ί,τι :τιι(>1<ΠΙ1\fι 
f'\11\ l'ιιηlίιι, ύόηγιι i\o: ί.ίc,μι110: μ� 
τfσσΗ)(t iί.ι.fιγιι, i,τι i'ΗΥΙ:ι μια .ϊιιt,t-
ί ιιση ιιfτιι τη ,ί·/η τυι, πί ιΊρμιιτο
δι_,ομίιι γιι1 \Η i-τιΟFΙ)'Ηί ύJ: ύ \ΙΧη
τή: :ιιιί ίιτι τιι ι'ίιι θιιστη: τέχ, η: ωί. 
τιιι τιn• ,1\!ιι ιrτι ιιπιιί\!ι με ίn1•yιι 
:ιω μιι-ι\ ησίτη . '.\ \ ί,μω: το :τψ,σι
Ξι,,ιι; ic,r1•\ητι,.ιι, Uι1 /Ι1Τιιί.ηξωμF <1τιι 
iΞη: fρι,,τηuι11ι:ι.ι'1: Jlι7ι: ι,.:το{JFί \ΙJ 
\ οηΟιι iιτι. α\· :ι1ιί ί,δηγι ί ίiι_,μ,1 ιι ιι 
c,ι ί :τr δiιι_ιη zι τι,,νιι; Γιατί ιί,f!ί•: ιι ε
τιι τη\ ιιcιμιιτιιδc,ι,μία, ύ,;τ.οτι τι1 11.ι r,
γιι δι\' f1νω δ1•1ι1Τu\ νά i'z1n•, 11c,ι 
μ �ισrι, τα :τοδιιι 101• δε\' εχο1"Ι :ι.ιι
:τοιιι μετιι'Ξί• 101•: ιί..-τιJ<1τι1(1η :ι.αι στ1J... 
πη τί τοιιι δrίz, οηιι: i:στιιι :ιιιί μιιι 
ιLτι.rι :τι,1,σ:τϊ11Jιιιι Fύστάθrιιι:; Γιατί 
τιι διί.yη•ί.ιι τu,γ χερι�,ν του με τι, 
,ιι μ ί- 1 :ι(!ιιτοί•"Ι" τ11 ήνίrι σψχτιΊ. δi 
δfί)'\ ()\'\' .,()1)(1:t(ίθειιι \'11 ()\')'Χ(!ΙiΤΟί"Ι 
τιι ίΊ.ί.ογιι; Γιατί f\ιι τι'τοιο ,.ω.J.ι η
z\-ηuιι, :τιι(!ιι τη\ τεi.ειιΊτητιΊ. τοι• ύι: 
τί: lι.ιΊ.yιστε: ί ε:τ-�:ομέρειι :, F'f.FΙ τη 
.:.ω,-η 101• :τοι.ύ ύψηί.ιJΤf{Jιι ιί..,ο τη μί
ση 101•; Γιητί α\' ;ωl δείχ\'ΕΤΙ1L \1.:ι.Τj
τή:, τυ βi.έμμα του δείχν-ει σαν ν' ά
τε,itιι τίι ά.-τηρο, μαζί ί½.ιω� :ι .. αί ι,.ί 
μι<ι ιττιιθεριΊ-�:ητα σι."\·οδει.'<>Ι,(ε,η μίc 
μια άΗξήΎητη γαί.ήηι; Γι.ατί οί :τ-�:ι.� 

yι: τιιϊι χιτι,ι\'<1 101·. ιτi ιτ1"Ιδ1�ισμίι μF 
τιι :ιιι1.1,;ττι;μι,ο ιί.,:ιι Ηύτον μι\ιιι: H•JY 
;ιrc,ιι," το1•. ,i1 τιιί, δίΥΟ\"Ι' μιιι μοu-
4 11 ΙΤ<ι\ )'(()\Ui',QU\O γι' 1'τσι ύJ: σί•ΥΟ-
1 ο \ 11 :τιιίu, ιι τη μυρq-η ιτηΊι.η: ίι,,-
11,οί• (110μυί•; 

Τ,, iu,,,τημιη·ι ιιίrτι'1 θιΊ. μιί,οι•ν ιl
ιτιι ιιι uι: χωuί: ιl:τιί\-τ1 ση, iΥιίπ,,, Οιι 
/.(!ΟΤηlJοίιμι στη. iΈ_ι,ιΤfQΙr.1 1 rκ4 QU
ιτη τΙJΙ'. δηι. ιττο i:τί;τf,)ο ι,.ϊη ιίyιι τοί• 
ύ,uιιίυι•. (·)ιι 4 ί,γι,,uf ι1ι: iz τουΤΩ\' 
rί.,:ι, την ί•Ι.L'/.ΥΙ ύιι>ιιιοττyτιι ·/ιιί Οά 
<1Tfj1LI/ οίιμι Oίli\' ri. \(ι::.rιτηιτη ΤΙJΪt :tH 1'1-. 
μιιτο; το,-,. lH στt•χ(7ι:., U.γνι1 ,οτ<η1 '/Ο./.
ι ιτizνη τοι•. 

'Ο i;τισ-,,.iπτη: ίιν ιττιι<Jεί τνίΗ 
τiσσεριι μiτριι μιι:;,..ι_,1•ά τι,1• '/.Ιιι το 
:τrιl_,{1ΤΥ)QΥΙ0fι μί πι_,οσο-ι.r ι δι μί,-ιι ιί
()1')''/.ί\ ητο: μ."'Ι(!ο: στ1'ι ;,..ι'ι.ι.ι ο; τυι•. 
Α ί..σθιίΗτω τοσυ fύχάρι,στο, Ε,πτι 
δι \' θί Ι.ιι y' ιί..-τομα,.ρ\!'\,Οεί. Τι',ν Υ.ιι
Οηι �η ει τι ύί.η στιΊ.ση τι,υ πού δ�ίχνΗ 
ύτι δi1• lχει :ταρα.σι,•ι,θ�ί άπ1', τή νί:/.η 
τοι•. Ό\ι_,ο. δίν :τρέ:τΗ να f[Υαι ο.ύri,ς 
ίι ιr/.ο:το: τοι• . 'Ε"(γί.ζιι fH (,ι.ιω την 
ϊ-1.η, ιίί.ι.' ί,μω; ή τάση του μοιlLζΗ 
σαν ,.ιι τα601.ή μιιϊ; μόι.ις δω;;,.ρι yί,
μιΥη� :τ,ροο:τΜεw.:;: :rι,ρu; ά..-ταγγί,. 
στρωσή τυυ :,,..αι ;τρό; άνοδο σέ σψ1i-
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ρες ύψηλοτερες. Γιαmό κι' ή κοσμιό
τητά του, καρπός της πνειματικης 
;ιαt Θι•μκης ώρ�μανσής του. 

Προδάlvλετr1ι με άδρη ά,'6ροπρέ
πεια μαζί. και με γυναwιεία χάρη πού 
δείχν1:.ται σάν νύ. τοϋ ωιαλύ,,ει τήν 
J.νδρική του tσχύ γιά νά έοοδηλωΘt:.ί 
ετσι ώς ζωογόνος και δημιουργική. 

'Από τύ. χιρια του λεωτουν οί ύ
περτροφικοί μϋς. Μοιάζουν σάν γυ
ναικείοι. Λείπει και τό μαστίγιο πού 
σύ.ν άρματοδρόμος Μρεπε νύ. εχΗ. 
Εl,αι και τά διιό έμ6λ1)ματα της ί,λι
:ιης δύναμης. Γιαυτό δ�· τοϋ χρειά-
1:ονται. 

Οί ίπποι Θά ησαν τιΘασσιι ιιένοι 
;ιι' οχι ταραγμένοι, &πως αν t:.ίχα, 
ιt(}λις πριν τρέξει διαδρομή γιά ,ί
κη. 'Έτσι έξηγεί(ται ή δλη γαλήνη 
τοϋ προσώπου του, μαζί. κι' ύπερκό
σμια εκφραισή του πού τήν ύπο6οη
Θεί ό οη•ξ των ματιών του, σύμ6ο
λο της ιι.Fσα στό χρόνο άποκτώμενη; 
σοφίας. 

'Α ,ττί. στεφάνου νίκης φορεί ταινία 
μέ πάνω της μα(ανδρο, σύμ6ολο τοϋ 
άπείροu, ποιDιιλ,μένον ιι.ε άσημένια 
στολί.δια, σύμ6ολιc έδω της άκτη'Ο6ο
Αίας, δηλ. της έκιδηλωμένης άνώτε
Qης Τριάδος, της όξας της Παλαι
άς ιαΘήκης, τοmέστι τοϋ φωτοστέ
φανου των άγίων της χρισιιανικης 
μας Θρησκείας. 

Οί πτυχές τοϋ χ�τωνα του είναι 
είκοσι δύο (22), δείχνοντας με τό 
γι,όμενον 3Χ7 τήν εξέλιξη τοϋ άν
Θρώπου στά τρία στάδια του, στό 
σωιι.ατιικό, στό ψuχιDιό, στό πνευμα
τικό μέσα σπ:ά έπτά γένη, η τή Θεό
τητα άΥτιχατοσrtριζόμε-νη στήν ϋλη, 
και με τόν άριΘμό 21 +ι τήν ίmέρτα
τη εξέλιξη, τήν tδια τή θεότητα πρός 
1:ήν όJτοία κατενθίιvεται. Γιαυτό καί. 
ή είκοστ-i1 rοτυχή του εl,•αι χαιροο-μέ
νη σέ δuό πού φ-tά,'Ουν ώς τή μέση, 
δείχνοντας δτι ή τελ�υταία βα-ftμίδα, 
ή cl.κοστή πριοτη τοϋ τQιτου σταδίου, 
"\"OU ΠΥεtματι,κοϋ, δεν νπΕQ'Jtηδιέται 
()υτε άπ' δ.ιιοιον, οϋτε εϋχολα, γιατί. 
αυτή έγγίζει τά κράσπεδα της Θεό
ττττας. 

Περi 

κάλλους 
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ΕΥ. Α. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ 

Ή συνείδησις (γνωσις) της 
έπιδρά.σεως των έξωτερικων αl
:ίων, τοϋ φωτός, τοϋ ήχου, της 
θερμότητος, τοϋ ψύχους κ.λ.π. 
ά.ποτελεί τό αϊσθημα. Στοιχεία 
τοϋ αlσθήματος, εΙναι α) δ άν
θρώπι νος οργανισμός καί β)
τά έξωτερικά αίτια τά. έπενερ
γοϋντα. εlς τόν δργι:ι.νισμόν 
τοϋτον. 

Οϋτω δ διά της έπιορά.σεως 
εξωτερικών α.ίτίων έπί τοϋ δρ
γανισμοϋ προκαλούμενος έρεθι
σμός καί ή σχηματιζομένη ψυ
χική μορφή, ή πα,9ιστωσα. τόν 
έρεθισμόν'"' τοϋτον καλείται αί
σθημα. 

Τά. συναισθήματα, τό ύλικόν 
των λα.μ6ά.νουν ούχί έκ τοϋ πε
ρι6ά.λλοντος, άλλά. άπό τά.ς γνώ
σεις (αισθήματα) καί τήν ύπο
κειμενικήν κατά.στα.σιν έκά.στου 
έγκεφάλου, είναι δε οϋτω ταϋτα 
-ίj άνωτέρα 6αθμίς των αίσθημά.
των. 

Ή άνωτέρα 6αθμίς της δια
νοίας ητις έπεξεργά.ζεται τό έν 
τψ έγκεφά.λφ ύπά.ρχον, ύλικόν 
άποτελεί τόν νοϋν. 

Καί 6ασίζεται μεν δ νοϋς είς 
γνώσεις αί δποίαι πρωταρχικως 
έγένοντο άντιληπταί διά. των αί
σθήσεων, ήσαν δηλαδή εννοιαι 
παριστωσαι τήν ϋλην, τό περ�· 
6ά.λλον τοϋ κοινωνικοϋ &τόμου, 
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G·jχ f-1::ΙJ·ι Qμω;, η ��� :η; Οι�
'ι-:ιi7.; γε·ιnμέ·ιη έτ.εςεργ:z::;ία, :i; 
-:ιλ:zi; :7.•j:7.; ε·η-:ιi7.;, ά:1ή·μγε·1 
εί; έ·ησi7.; :η; ψυχή;, rι:οι τi� 

, ' ,p .. \ ' 'j'JΊε::�χε:ισε, :7.; τ.7,'JΕΟ7.ΛΖ με :'J 
�λfj·ι, μέ :ό -,,jμτ.,:·ι, μΞ :�; a�νιi
μει; :η; ψυχή; Z?:t :ς ?:'.Jtώ'Ι ZOYJ· 
μ:-:,•jργφε (];'Jχ:zi; μορ:ρ::i;, ,i; 
6τ.-:ιiα; :ελ:χώ:; έτ.εξεργάζε,?:ι δ 
αγθpώτ.:•ιr.ι; 'IOU; Υ.αί έΥ. τrι;; έπε
ςεpγ-,:::;:7.; :7.•j:η; :ώy ψuχιχών 
μσρφ<j)y εξσ.γε: ::;υμτ.ερά::;μ-,:-α. 

Ή έpγ7.σi7. 7.•1:η :ljij ciΥθpωτ.ί
·ι-:ιυ iγχε;:;σ.λ-:ι•; ciρχ'Jμέ·ιη &πό τή,
i·ι:!ί ηψι·ι :Qij τ.ε�:οi.λλα·ιw;, η
:ι:ι� :fjij �λtY.'J'j σ:'J.χε!ο,; τeιϋ κ6-
-:;μι:ι'J, φθ6:,ιει δti :Υ1; lργαΙJ�α;
:-71; 0:-,:·1-:ι:7.; χ7.ί ,Ιjυ γ-:,•J ει;; σχ_η
μ7.::σμ-:ι1;; Υ.7.θ::ι.p ι7J•Ι ψη:ιχών μορ· 
c;;ιiι•ι. Τ-:ι•J:-:ι σ.ί.λωσ:ε εί'/7.: τό χ,j. 
ptlj'Ι χ7.p:ΧΥ.:ηpισ:ιz6·1, διi :αυ δ· 
τ.-:ιi-:ιυ & i·ιθpώτ.ι-ιr.ι; 6,r;γ7.νι::1μό;; ά.
τ.εzωρί::�θ·r1 &.τ.ό :ή; σ.ί.ι.η; ;ωrις 
z2.ί έ�ε:έί.ε-:,.:: :6 :ελει6:ερο·ι δη
μ:-:,•jpγΥ1μ::ι. :ή; :ρ•j::;εω;. 

Τό σ•j·ιοί -:ι·ι :ώ'Ι συμτ.ερ7.::1μσ.
:ιJ.) ι :ι:ι'J '�'),j ?�':ι;ελ�Ι τb &·ιθρώ
htΊr:; ι ΠΊΕ�μι:ι., :fj (ι'ϊ:(ιt':ιΊ Υ.,�p?.κ:η-

,,... ' , - ., F��ε� :r(ι πp,:,:ϊιι>ϊ:tκι:ι:η:,: -:ι:ι'J α.-
-:6μο1J. 

Έχ :ιiJ'I έχ:εθέν:ω·ι τ.ρ-:,,.•jτ.:ει, 
�:: ΎΊ ci ιω:έp7. ::�zέψι; τ-:ιυ &-ιθρώ
τ.-:ι•; ,6 ::�χΥ1μ'J.:ισμό; •1ψηλών σuλ
λ-:ιγι σμιiJ'Ι κ.'J.ί 11 έξ'l.γι,η-r1 ·ιr.ιη:ι ·
zGJ'Ι ::;υμτ.ε,ο!:1.σμ6.:ω·1 χiνΥ1τpα·ι Υ.7.ί 
r.ιύ::�:7.::ηιχόν σu·ιτελεστή·ι εχοuν 
,Υ(Ι ψυχή•ι :-:ι·J &τ6μr.ιυ. Ή ψυχ+1 
με τήν Ο'JΥσ.μικότητσ., τήν δποίrι.ν 
εχει, ώ; δύνrι.μις του σύμπαντος 
Χ7.ί τήν ε•Jχέρεt7.'Ι, ή δπο(rι. 
·51; πσ.ρέχε:7.ι (δση :rι; π'l.pέχε
:7.ι, Ζ7.θ6σ-:ι·ι εί•ιαι τ.ερ:ωρ:σμέ·ιη
,.7.ί συ•ιδεδυ'J.σμέ·ιη με ,ή•ι ω.η-ι, 

+;:ljt :ο i•ιθρώτ.tν'J'Ι σώμ-,:) ένερ
γεί Κ?:ί ΕΠΥιpzάζει Ο'.Jσια:στικώς 
:ή·ι πορεi:zν :η; iνθρωτ.ί-ιη; σκέ
ψεω;, ητι; λόγφ τής α:ύτοτελεί
α; κ.-,:ί s1.ύτεvεpγεία::; του κοινωνt
Υ.�υ ατόμου είναι ελευθέρs1. νά. 
σ:-,:θμiση τό:; πράξει; κ-,:ί εγερ
γεi-,:; :ου ά.yθρώτ.'Jυ. 

Το ώp?:ίΟ'Ι άv:ιπρο::;ωπεύε� 
:+1 •ι τελειό:ητ7.. 

Τό τέλει-:ιν είys1.ι ώp7.ίοv. Τό 
:έλε:ον δμω:; δέv εύρίσκεται σή
με�r.ιν οι� τ�� ά. ντι� ήψεω; τοϋ ά.

,
Υ

θρωπlj'J, ε· σσ-:ι·ι ο ανθρωπο;, ως 
σ.:ελf1;, δέv δύ·ητ-:χι •ιά ετ.::ύχ11 
:-rιν τ.λήρη ;,;._'JΥ.ληρω::κήv σύλ
ί.Υ1ψ:v :ljij χiλλr.ιυ;. Τά μέσ7. τά ό
π-:ιί-:χ χρη::�ψr.ιτ.r.ιι'Jϋ'ι:7.t διά τή·ι 
σύλί.η•yt'Ι τrι :; δλη; εννοίσ.; τοi} 
ιiψ'J.i�υ δεν εtν?:ι ά•ιεπ:υγμένα μέ
Ζ ο: τ'Jω,jτοu σημείου :ελε:ότητος, 
ί,1σ:ε 6 5:ιθρωπο:; νά έπιτύχη πλ-fι
ρω; ,ΥJ 'Ι δλφ σ•jλληψι•ι ,-71; έννοi
σ.; :-:ιυ χiλλr.ιυ;. Μέ α.λλ-:ιu; λ6-
γ-:ιυ; ,ό 6πτιΥ.ό'Ι όργσ.νr.ιv, δπερ 
χρ·φιμ-:ιτ.-:ιιείτ-:ι.: οι?. μία'Ι έργσ.
σt'l.'Ι, δεν δ•jν-:χτι:ι.: 'ΙΧ πεpιλσ.6η 
,.'J.θ' οί.7.; τ:ί.; Κ.7.τευθ•jνσει;; τή'Ι 
εz:7.'Jt'i ένό; ΙΧ'lτt'Υ.Εψένr.ιu. Πά:ι
:ω; δμω;, τό τέλε:-:ιν 11:ρίστη'Υ.t,
.;, ciδt7.:σ.p7.Υ.τ-:ι;; σ.ρμr.ινί?. ζrι, κα.ί 
'Z'1.:i 'J'J'Ιέπει?:'Ι, το ΙΧΠ6λuτΟ'Ι τiJ:;. 
:'Ι'Ι-:ιi-:ι.; τ-:ιυ ώp7.ίr.ιυ εfνι:ι.ι πρι:ι.γμ-,:
:t·ι.ότη;. Τc.ι ώρσ.ίο-ι (�1:; &.τ.6λuτr.ις 
ε·ι·ι-:ιt'l.) ε•1ρίσχεται ε1ς τrJ'ι π7.γz6-
σμιr.ι•ι ά.ρμr.ι•ιί7.·ι, εί; :ό Θεί-:ιν, ε1; 
:ήv έξελtγμέΨr(Ι ψuχΥ(Ι :r.ιιJ α:ι
θFώτ.-:ιυ, οτ.-:ιυ τό ,έλειr.ι·ι πληροί 
:i, Ί εννr.ιιι:ι:ι τGJ'I λέξεω'/ τ-:ι•jτι,)'/. 
.1υ•,6.μεθ7. δθε·ι, ·ιά. είπωμε•ι δτι, 
τό κά.λλσ; (�ψα.ίο·ι) ε!νι:ι.ι ή ε•ι
•ι-:ιιι:ι. ·iι σ χ η μ ι:ι. τ : ζ r.ι μ έ ·ι Υ1 

έ; ί;, ). ω ·ι : G) ·ι &. π ο λ ύ
: ω ·ι 1 δ t -:ι : fι , ω ·ι (θεί-
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ου, ripμονίΙJ.ς, ψυχ·ης, αγα.θοϋ κ. 
λ.π.) 

' πειδή ομως ή ά.νθρωπίνη 
ψυχή δεν εχει πλήρως άποκα.λυ
:ρθή εις τον σήμεpο'Ι ζώντα. άν
θρωπον' ωστε α.ϋτη ')7, εχη τήν 
δύναμιν νσ. ρυθμίζ η δλας του τά.ς 
πράξεις κατά. τήv ούσία.ν α.ύτής, 

V > > λ θ' ,),ι -, f ουτε κατ σ.κο ου ια.Ί ;1 α.vα.πτυ-
ξις τής κοινωνικής ζωής εχει τr1 v 
διαμόρφωσι ν τής ripμονία.ς τοϋ 
σύμπα.ντος, δμιλοϋντες περί ώρα.ί
ο� {κάλ�ο�ς)v 

δέον 'Ι� εχωμεν
παvτοτε υπ οψιν μας την σ-χετι
κήν α.ύτοϋ εννοιαν, ουχί δέ:v τή·ι 
ά.πόλυτο'Ι, ·ή όποία. riρμ6ζει, ώς 
ελέχθη, είς το Θείον, τήν τ.αγκό
σμιοv ά.ρμ,οvίαv καί τή'Ι ψυχή'Ι 
τοϋ ανθρώπου έλευθέρα.ν τής ϋ
λης fι πλήρως άποκεκα.λυμμέvην. 

ΊL ίδέα. του, σχετικώς, ώραίσυ 
ε{ιρίσκετ'l.ι εν τ� ψuχt του κοι
VW'/ικοϋ ατόμου ά.νεξαpτήτως τοϋ 
δτι ή ίδέα. αϋτη δέ:v εχει πλήρως 
αποκαλυφθή (έξελιχθή) . Έκ τοϋ 
γεγονότος τούτου εμφαvίζετα.ι ή 
προσπάθεια ,οϋ ά.νθρώπου, δπως 
τα δημιουργήματά του λάβουν τήν 
μορψή'Ι της ίδέας του ώρα.tου, ή
τις εν τ� ψuχ] του εύρίσκετα.ι. 
Τήν άνθρωπίνην αύτήν δρα.σιν, 
δια τής δποία.ς επιδιώκεται ή εν 
τ� ά.νθρωπίν'Υ,) ψυχ� ύπάρχουσα. 
ίδέα. του ώρα.ίου 'Ιά. ά.ποδοθ� εις 
τον εξωτερικόν κόσμο'/ ύπό μορ
φήν, σχήμα., εκφpασιv κ.λ.π. 17.ι
σθητώς καί κα.τά. το δυνα.τόν ά.κρι
οώς, καλουμεν χ α. λ λ ι τ ε -
χ ν ί α. v. Τό δέ: μέρος τής έπι
στήμης δπερ ά.σχολείτα.ι γενικώς 
περί τής εννοίας του καλοϋ (ώ
ρα.ίου) καί τής κα.λλιτεχνίας ονο
μάζομεν α. ί σ θ η τ ι κ ή ν. 

'Επειδή άνωτέρω ά.νεφέρθη ή 

ίδέΙJ. τοϋ ώραίου ένοείκνυται δπως 
κα.θορισθ� τί είναι ίοέα. 'Ιδέα., 
λοιπόν εί'Ιαι +ι ψυχική μορψ/-1, τήv 
δποία.'J σ-χημα.τίζει +ι διά.·ιοια. ·η
μών έπί ένός άvτικειμένου fι μιaς 
, ' � ' (, λ 'θ α.φηρημεvης "'ννοιας α η ειι:ι., 
ψευδος κ.λ.π.). Ή ψυ-χικr, α,,jτή 
μορφή (·ή ίδέι:ι.) -:�χημ-:ι.τίζεται 
διά τής διανοί('J.ς, -ϊ'ιτοι διά. της ε
πεξεργα.σίσ.ς i.ίλων τών cv τψ εγ
κε:ράλψ ήμών σχετικών ενΊοιιίJv ·η
ά.ντικειμένων, δτε προκϊιπτει ·ή 
νέα. μορφή, ή ψυχική πλέο·ι είς 
τr,ν δποίον δίδομεν ,ό ΟΨψα. ίοέ'Χ. 

Ό Πλάτων ώ: ίδ;tα; εννοεί τά.ς 
πvευμα.τικά.ς είκό•ια.ς τ<ΪJ'J δντω'/. 
Η pά.γμα.τι, cά.·ι στρέι!Jωμεν τά.ς 
σκέψεις μας προς το εσωτερικό'/ 
μας, θά. πι:ι.ρα:ηρήσωμεν, εις έκά
στην κι:ι.τηγορία.ν :ώ'Ι σκέψεών 
μ17.;, ΕΊ πλrιθος είκό,ιω·ι, ,ά.;; ό
ποί7.ς ουδέποτε εί'οομεν ει; ,0'1 ε
ςωτερικΟ'I κόσμον διά :ώ·ι ο θα.λ
μών μας, α.κριοώς, δπως εμφσ.
'ιίζον:αι έ,ιτός μας. 'Η ίδέ'Χ. ,ό 
όμοίωμα. τών C:v,ω,1 κα.ί τώ•ι σκέ
ψε�Jν μα.;, το δποίον εχει σχημα
τίσει κάθε ψu-χή, εί·ιαι το πρότυ
πον τGJν μορψGJν, τώ'Ι ζωντα.νώ•ι 
μορ:ρών, εφ' δσον είν-:ιι ,·ης ψυχής 
κατα.σκεύα.σμα., δπερ δημιουργο:"ί 
τον πνεuμα:tκόν κόσμον του ά.•1-
θp<tlΠOU. 

Το ά.γ-:ιθόν ηί το ώραϊο•ι ε-χουv 
-:ΎJν αύ-ήν c.ιό'1ίαv κ�) -:είνου; 
πάντοτε προς τήν μίαν ά.πόλυτοv 
εv,�οι�ν, �ήν, όποίαν, δπω�δήπ�τε
κα.ι α'Ι την α.ποκα.λεση ,ις, ειτε 
Θεόν, εί'τε &.πόλυτον ώρα.ίον, εί'τε 
&.πόλυτον ά.ycιθόν, εϊτε άλλως 
πιί,ς, εr να.ι εlς τήν ά.λ ηθή πρα
γματικότητα. ενα. καί το α.ύτό. Ή 
ουσία. τών εννοιών τούτων κα.ί ή 
ίδέα, ,ήν δτοίΙJ.V έμφα·ιiζοuν εtς 
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το'/ ατελή τώ'Ι σ.-ιθρώπω·ι κόσμον, 
περικλείου-ι τή-ι ά.πέραντον ψιλο
σοψία-ι της φϊισεως. Αί α:ξί,:ι αυ
ταί πsιριστώσ,:: μορφσ.ς του ά.πο
).,jτr;;υ, Χ?:λλιεpγοϋν εις τήν ψυ
ϊ..ΥJ'Ι του σ.•ιθpώπου τ ή ν ά.
γ i τ: η 'l .

Ή ο:γiπη είν?:ι κ?:pπός; των 
<Χξ�ών ��ύ�ω'ι, εΙν7.� τb ενστ�κτον 
των ύψηλr;;τέρων ίοιοτήτω-ι του 
α•ιθpώπr;;υ, αιτt'Ιες δpου•ι διά, yά, 
ένωθr;;υ') μέ το απόλυτον, άκόμη 
δέ περισσότερr;;•ι μέ τό-ι τ:λ ησίον. 
υΟστις άτενίζΞt τσ. ύψηλότερα. ε
πiπε�α. :οϋ αγ:θο� κ?:ί τοy, ώρα.ί
ου, εκεινος ?:ισθανετ?:ι παντr;;τε 
τή•ι άγiπφ εις τr,ν ψυχήν του. 

Δι' αυτό·ι ανοίγουν οί ούρανοί 
κσ.ί πλημμυρίζει Ύ/ ψυχή του σ.πό 
αγiπην καί α!σθάνε:?.ι :ή·ι σ.νά.γ
κην της σ.νωτερότητος, fιτοι νά. 
τ·ην προσψέρ"Ώ χωρίς άντiλλ?:γμ?., 
χωρίς ,jστερ,;;6,;;υλiαν, χωρίς ύπο-

λογισμόν εί; τόν πλησίον του, είς 
-ήν κοινωνίαν, είς τόν κόσμον διά,
νσ. τόν ύψ� δπου αυτός εύρ!
σ;ι..zται. υΟ,τι χαρακτηρίζει τό ά.
γχθόν καί τό ώραίον, αύτό προ
σαρμοζόμενον είς τήν θεία.ν τά.
ξι ν, τή'Ι πα.γκόσμιον ά.ρμονία.ν,
μετέχει του θείου.

Τό ώραίον είναι ή εκδήλωσις 
τη; θείας ά.ρμονίας. Διιχ τουτο 
δέον νσ. θεωρηθ�, δη ή άληθής 
μελέτη κα.ί γνώσις της άξία.ς 
αύτη; αποτελεί οασικόν παρά.
γοντsι δισ. πάντα μελε:ητήν. Ή 
σ.ξία. α.{.ίτη οχι μόνον άποτελεί 
rι.ύτοτελη άλήθεια.ν, άλλά δεικνύει 
τήν ουσί?:ν του τελείου, τ"i'Ίς ψυ
χής, ελευθερώνει τό πνεϋμα., ύ
ποοοηθεί τήν dπελευθέρωσι ν της 
ψυχής, εμπνέει τό Θείον μεγαλεί
ο Ι κα.ί ενώνει με τό απειpον κα.t 
τήν αιωνιότητα. 

Er. ΑΡ. ΤΣΙΤΣQ ΗΣ 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

'Αρχiι καi διάρΗεια 

Μεγάλο είναι τό θέμα της δη
μιουργίας τοϋ Κόσμου. Μεγάλο 
-σέ σπουδαιότητα. Πάντοτε τούτο
ύπηρξε, καί σήμερα άκόμη άπο
τελεί πρόολημα μέ δύσκολη η1ν
λύσι του, για κάΟε ανθρωπο που
σκέπτεται λίγο η πολύ. Πρόδλη
μα για η1ν φιλοσοφία, πρόδλημα
για την επιστήμη. Για τις θρη
σκείες, δμως, δέν άποτελεί πρό
δλημα, γιατί αύτές εκφράζουν τό
ήτημα δογματικά.

Είχε 11 δημιουργία άρχή η δέν
είχε; Ό Κόσμος εγινε δια μιας 
"β θ ' 'Η δ 

' " 
η α μιαιως; ημιουργια εχει 

, �, 'ζ Α' , .σταματησει η συνεχι εται; υτα 

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

- και αλλα, είναι τα επι μέρους
προδλήματα, που δλα μαζί κάνουν
τό μεγάλο ερωτηματικό : π ώ ς
εγινε δ Κόσμος.

"Ας πάρουμε, λοιπόν, τό θέμα 
άπό εκεί που πρέπει. Ε ί χ ε δ 
Κ ό σ μ ο ς ά ρ χ ή; Και πρώτα, 
να δούμε τί γνώμη εχει στό ζή
τημα ίl\Uτό ή φιλοσοφία, Σαν λέ
με δμως «φιλοσοφία>>, είναι κάτι 
τό άόριστο και γενικό. Καλύτε
ρα θα ηταν να πούμε: οί διάφο
ρες φιλοσοφικές σχολές, άρχαίες 
καί νεώτερες. Οί περισσότερες, 
λοιπόν, θέλουν ά ρ χ ή στην δη
μιουργία. 'Αντίθετα, μερικές θεω 
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ρουν τό Σ υιι;rαν α ν α ρ χ ο, χω
ρί:: αρχ11. Ση1ν ε;rιστήιιη :τάλι, 
διαφορετικέ:: {,παρχουν dντιλ11-
ψει:: για το tήτημα. 'Αλλοι επι
στήιιονε:: /.f:.\E οτι τί;rοτα δ�ν 11μ
:τορεί νά διατυ:τωθη ε:τάνω στο 
,ρόολημα αιηο· αλλοι δέ, σαν τον 
:τυρηνικο φυσιχό 'Οπενχάιμερ, εί
ναι ni:: γνι;Jιιη:: δτι ό Κόσμο:: d
:τοτελεί ενα ίστοριχό φαινόμενο 
χαί, συ, ε:τιίJ::, ε χ ε ι αρχ11. Τέ
λο::, οί δογματικε:: αντιλ{γψει:: δί
δοι•ν στον Κόσμο αρχή : 'Εχει 
αρχη 11 δημιουργία. 

Στό Cήτημα rιί•τrJ :ταίι.ι,11,1, βi
δαω, Οέσι ιιιί 11 έσωτεριχη :τα
ραδοσι::. Ή εσωτερικ11 :ταράδο
σι:; fί,αι, για ένα, χωul:: :τροΥο
ταΗ1ιμει:: E(.Jfυ, ητ11, μία σποι•δαία 
:τηγη '{\!;JσΗιJ:;. Είναι !] σοφία 
ι1ίι,ηι,Jν, :του �χΗ ιί.κτι\Ο δολ11σFι 
11:τiJ τά ιί.uχαίιι 'Ιf(_)ι:ι. Είναι μιά 
:τηγη Ofία, :τιr> πέψ1 r1.πi> την συ
, ηΟισμf, η αίσΟησι Υι1ί τό λογιχιJ 
τού συνηΟισμi,ου ϊινΟρι;nο11. 'Η 
εσωΗ(>ΙΥ.1] :Τα(!ϊιδοσι:; δεν εχFΙ 
τήν πηγ{1 τη:; ση1, σοφία τιίJν 
11.νΟρι;ηων. ιιιιά ση1ν θfία Σο
φίο, στην Σοφία Κόσμου θfίου, 
τuJν Θείων 'Οντων -,ωΟι:J:: ΕΧΗ 
έχφράσΗ τον Κόσιιιη αίπόν 1] 
"Ελενα .\1:τλαδάτσχυ - :του στέ
κει ψηλοτερι1 11:τό τον Υ.()σμο τιίη• 
ι1νOρι;Jπων : Στον Κοσιιο τιίJν 
«μετι'ι τιiJ\• 0ΗίJν οίκουντων» τού 
Πλάτωνο::. 

'Η Θεία, διιω::, Σοψία γιά νά 
cr0άση στοί•:; ανΟρι;Jπου:;, O0.Η 
ι.ά:τοιον 11. γ ω "ι' ό. Και δ ιlγωγι>:; 
αυτό:; 11ταν, στοι•:; κολοί,:; κω
uοί,:;, τα Ίεραηία τιίη ::Ί'fυστη
uίων. Οί Λατίνοι είχαν μια ποϊύ 
:τετυχηjlένη :ταραστατικήν ΕΚ
φρασι για τ(J\' ιΊγωγον α1ηι'ιν, 

:τοί, Τ(1\' α:τοτελοίΊσαν οί 'Αρχιε
ρεί:: τιί>ν �Ιυστηρίων nϊ; προϊ
στορική:: Ρι;ψη::, τού καιροί, τού 
�ουμά τοί• Πομ:τιλίου. Ό περί
φημο:: εκείνο:: ιιγωγό:; ι--ίχε το ο
\ ομα Σ υλλογο:: τιί>ν Ποντιφ11χων, 
δηλαδ11 τιον Γ\φυρο;τοιιί>ν (Pon
Facio), ;του κατεσχΗ,αtαν, σα,• 
να λέιιf, ;rνευματικ�:: γ έ φ υ ρ f :: 

ιιεταξί1 τού Οί•ρανοί• καί τιί>ν Ιυ
στηρίων τη:: l")ιομη::, καί ετσι εί
χαν την κοινωνία μέ τον Θείο Κο
σιιο. Ό ίερό::, διιω::, fΚfiνo:: ο�

σμό:: �(τεσε στα χρόνια τη:: ίστο
ριι.η:: ΓιiJιιη::, τόν δf μ�σαίωνα 
Ε.Ε:τfσf καί ό τίτλο:; ιί.χόμη, ποί, 
σ11μfρα fXH χαμiνη κάθε αξία. 

.\ίγf::, οιιω::, ι1λ11OΗf:: (Χ;{Ο ΤΙ]\' 
Θεία �οφία έχουν βγη άπό τά 
Ί ερα ι.f'ί τοί,:; Ναοί•::, οί πλίον 
fζ(l)Tf(_JιYi::. ::\Ιαtί μ' αιπf:: κηί 
κοσιιογονικF:; αλ11Ofιε::, ποί, δί
δουν (lι!Χ\ τησι σέ ερωτ11ματα ο
-τω:; τη:: αρχη:; τη:: δημιουργία::. 
Ι ΊιΊ. νά :ταρουμε καί μfί:: η1ν (Χ
.:άντησι, Ού ε:τικαλωΟούμε fνιη 
(l\ τι,ρGσωπfUΤΙΥ.Ο ;τι 1Οαγι>(_Jflί) φι
ϊ ι\σοφο, τον γνωστόν Φιλ1'�λαο. 
Σ f r \'(! α;rόσ;rασιια από τcι βιολίο· 
του «αί Β,1χzαι>> ΙΕΥΗ τu [ξη::: 
<<ό Κόσμο:: εΤναι [νιαίο::, ι'1ρχισε 
δι νά γίνετω rlπr> Ενα σημfίο κfν-. 
τι�ικό, ;ιοί• βρίσκεται στί:; ΊδιF:: ι1-
:τοστάσFι:; α:ΤίJ τα ι'i.νω καί (t;{(J 
τα Υ.(λΤω. Τι> r1ρχικό ενα, :το1Ί FΤ
ναι 11 αρχ1Ί τη:: γενfσεω:; τού 
Κ6σμου, λέγεται {στίu». ΚαΟω:; 
δί εΤναι γνωστόν, οί πυΟαγι>QFιοι 
Ελεγαν τcJν Κόσμο <ι:ύ.ρμονία» γι(Ί. 
τ+1ν τάξι ποί, υπάρχει σ' αύτ6ν. 
'Επομένω::, ή άρχή τη; δημιουρ
γία; εγινε σέ ενα σημείο μέσα 
στην αταξία που έπικρατοϋσε 
:τρίν από η1ν δημιο1,ργία. Μiσα 
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στό Χάο::;, χα0ι1)::; rλεγF ηΊν άτα
ξία αύη' 1 ό Ί--Ισίοδο::;. 

* 

" λΊn χιηίι μiρο:; 1..ητημα ε-
πάνω στcι Οέμα τη:; δημιουργία; 
εΤναι, χαΟr;ι:; fίπιψf, ή hιάρχεια 
αύτης, bηλαδ1Ί με τί τρόπο rγινε 
δ Κόσμο:;. ΒαΟμιαίω::; 11 διίι μι
<λ:;; 'Η δημιουργία εγινt λίγο -
λίγn χαl ϋστερα σταμάτησε 1) συ
νεχίttται χαl τι;)ρα άχόμη; 

Σ τό πρόϋλημα τουτο δίhοιιν rl
πάντησι τίι hιάφορα φιλοσοφιχά 
συστήματα, 11 έ-τrισηΊμη χι1ί οί 
Ορησχείf:;. Οί λί1σΗ::; ποίι bίhουν 
tΤναι δλε:; σχεhόν έηρόχρονε::;. 
\ηλαδ{1, πrο:; 11 δημιουργία διν 
rγινε τιιυτόχρονα, άλλα μέσα σ� 
μεγάλα διαστήματα χρόνnυ. Ί Ι 
Ίουδαιχή π.χ. ιlντίληψι::; μα:; λi
ΥΗ μεταφοριχά δτι ό Κόσμο:; ε
γι νε σέ εξ ήμέρε;. Έξαίρεσι κά
νουν νH;)Tf(_)t::; Οεωρίε::; τη:; επι
στήμη::;, πού tίναι ταυτόχρονε:; : 
Πι\χ; δ Κόσμο::; εγινε δηλαδ1Ί μi 
μια τεραστία εκρηςι πnίι τα ϊι:το
ηλiσματά τη:; διαρχουν rlκοιιη 
και εχουν σάν συν�πεια η' 1ν λ�
yομένη διαστολ1Ί του �ί,μπαντn:;. 

'Η έσωτερικ1Ί παράδοσι:; ωτο
χαλίιπτει δτι ό Κόσμο:; δεν εγινε 
οϋη διά μια::;, οίίτε δτι 11 ημι
ουργία εγινε μέσα σε μεγάλο 
χρόνο και ϋστερα σταμάτησε. 
'lΊΊν διr'ιρκεια τη:; δημιουργία:; 
Οεωρεί ιlπεριόριστη, απειρη. 'Α
πό τότε ποίι ι'.ίρχισε συνεχί εται 
και ηίιρα άκόμη, στα πέρατα του 
�ίιμπαντος. Τ1Ίν άλήΟεια αύηΊ 
ηΊν εχοιιν εκφράσει οί πυθαγό
οειοι σάν εδωσαν τόν δρισμό τί 
;ιναι Φί,σις. Τον εχουν διατυπι;)
σει μέ το περίφημο άριθμολογι-

χι'ι του:; σίιστημα, ποίι εΙναι :τοιο
τιχό χαί εχει τόσο κακοπnιηΟή 
και άπό τοίι::; παλαιοίι:; και ιlπό 
τοί,:; νΕωτέ(_)ους. ('Tbt «'Jλισ6ν», 
τείιχο:; .%, \εκέμδuιο:; 19(i.J.). 
1 ' "λ ' , ο ' Οι,σι:;,' t εγιη:, ,

ει ναι : «ι,1ρι μο;
:τι.ιιμμεγιστο::; αει συνηλοιιμενο::;». 
'ΊΙτοι εlναι κάτι τό πάρα :τύλ-ιι 
μεγάλο, ποί, πάντοτε γίνεται. ΕΙ
,•αι δηλα/'ιή ι'.ί π f ι ρ ο ::; ε ν τ (� 
γ ί γ ν ε σ Ο α ι καί οχι ι'.ίπειρο 
γεγενημένο. Τό ιbιο, ηΊν ί/'ιια &
λήΟcια δέν εlχε εκφράσΗ και ό 
Θt ίο; Ί ησου:;, δταν ελεγε δ rι δ 
πατι\ια; Τοιι έργάttται και τ(;)ρα 
ιlκόμη; «Ό πατή(_) μου έργάtt
ται iω::; ι'lρτι». 

Ό Κ6σμο; λοιπ6ν, εάν Οεω(_)η
Οη σε κάΟε στιγμ1Ί χρόνου, εχΗ 
πέ(_)ατα, εlναι πεπερασμένο::;. Τά 
πέρατα δμω:;, αυτά διαρκiΤ>; fΠt
κτείνοντω, γιατί οί εκδηλωμένε; 
εκεί, στά :τέρατα τη::; hημιου(_)
γία::;, ούσίε::; τοίi Σ ί•μπαντο:; έπι
δρουν στί:; οι·σίF::; του Χάου:;, ποίι 
:τΕ ριϋάλλει τόν Κόσμο, ·για έκδ11-
λωσι. 

ΣηΊν έτερόχρονη αύτ11 δημι
ουοvία του Κόσιιου δικαιολογοί•ν
τα� Όί τόσο εχδηλε::; μέσα σ' αυ
τόν διαφοQέ:; στί::; μορφέ::; και 
στα οντα- 'Εάν ό Κόσμο:; είχε γί
νει διά μια::;, δλα τίι ;τράγματά 
του Οά ησαν τα 'ί/'ιω καί ίσοδί•να
μα, και r τσι καμμία πρόοδο::; δέν 
Οά ηταν δυνατή. 'F:νίi> μέσα σηΊν 
Φί1σι ;ταρατηρεί ται τ<> άντίΟετο. 
Τά :ταλαιότερα δημιουργήματα 
Εί,•ω :τιό διιναιιικά άπό τα νειίιτε
ρα και έπιδρ�ίν ειιεργετικά γιά 
ηΊν άνέλιξί του;. 'Ιδού ενα 11θι
κό παράγ,,ιελμα, παρμένο άπό ηΊν 
οικονομία πο� εχει ή Φύσι;, δπως 
ό ίσχυρότερο; έπιδρα εύεργετι-
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Ύ.α στον άσΑενέσπρο καί οχ ι νά 
τον :ατα:τιέ,tει, ,δ;τω:::., δυστυχιο:::.,
.πολλε:::. φορε; γινεται. 

* 

Καί τόψα, σrι, το φερε ετσι 
-ό λόγο:::., γιά νά όλοκληρώσουμε,
Υ.άτι Οά ;τρέ:τει , ά :τοίl/1 1:. καί '.'tα
το Χάο:::., :τού άναφiραμι:.. Γιά
ηΊν αδιαμόρφωτη και άνεκδ11λω
τη χατάστασι, ;του ;τροϋπηρχε
τη:::. δηuιουρyία:::., τήν «δυνάμει>>,
-αλλά {ιπαρκτη κατάστασι, ΤΟ «ΚΟ
σμογονικον (J)όν», καθ�):::. ηΊν i:λε
'.'αν οί 'Ορφικοί. Ή κατάστασι::;
"λοι;τον αυτή, καθω:::. καt ;τΌο ολί
γου έ ξηyήσαμε, ί1φίστατ�ι στά
fκαστοη-, πέρατα τη:::. δημιουρ
γία::;. Ή ύπαρχτ11, άλλα άνfκδή
J,ωτη αυηΊ κατάστασι; δεν εί,•αι
μορφική, ένίί) ό ανθρωπο::; εί,•αι
μορφή, 11 δέ νόησι::: τοίi άνΟρό)
:του είναι μία άπό τί:::. έκδηλό;σει::;
τη::; ψυχη::; του διά τη; μορφη::;
του. 'Έτσι, μόνον μορq;ικά, έκδη
"λωμένα, 11μ:τορεί νά έρευνήση και
σχι μη μορcr-ικά, μ1Ί εκδηλωμένα,
ΟΠ'J)::; εί, αι τό Χάο:::.. Είναι αιιτο
ενα::; χανu)ν. «Τό δμοιον διά τοϋ
όμοίου γι γνu)σΚfται,>, χαθώ; εχει
",'ράψει ό Πα{ψενίδη;. Γιά τοϋ-το
καί ή έσωτερικr1 παράδοσι:::. δί
καια θεωρεί δτι τό Χάο; εlναι
απροσπέλαστο στη νόησι τοϋ άν
Ορώπου, «δέν δύναται νcΊ. τό φθά
ση ό ανΟρu)πινο::; νοί:•:::'> ελεγε ό

νεοπλατωνικό::; Πρόκλο;. 'Ένας 
δέ αλλο::; φιλόσοφο:::, νεώτερος, 
εχει γράψει δτι το Χάος είναι ά
:τρόσιτο, οχι μόνο στον ανθρωπο, 
άλλα και στήν διανόησι και τοί:1 

μεγαλύτερου θεοίi. 
Για ηΊν κατάστασι τοϋ Χάους 

ό φιλοσοφημένο:::. ανθρωπο::: θά 
11u;τοροίισιc, ισω::: νά σχηματίση 
μία ίδέα «δι' άφαιρ�σεω:::», κα
θώς λέγουν. 'Αλλά τό t{1τημα εί
ναι δύσκολο, γιατί Οά πρέπΗ κα
τά ενα τρόπο ό ανθρώπινο;:: νοϋ::: 
νά προσπαθ11ση νά συλλάδη πιί:ι::: 
Οά ησαν τά ;τράγματα τη::: Φί,
σΗιJ::: χωρί::; ίδιότητε;, δηλα� Ί 
χωρί; ογχο, σχημα, βάρο::;, χρώ
μα κ.α. Δύσκολο, καθιο::: ε'ίπαμι:., 
11 μάλλον αδύνατο, γιατί 11 πείρα 
μα::; ά;το τά αίσθητήρια καί τ11ν 
νόησι πuύ διαθέτουμε, μό,•ον στα 
μορφικά πράγματα τi"Jς ΦύσΗι)::; 
t lναι συνηθ ισμ{ νη. 

Το 'ίδιο μα:::. συμδαίνΗ και για 
τί::; χοσμικί::; ουσίε:; ποί, μας ιi.πο
καλί•ππι ή έσωηρικ1Ί παράδο
σι::;, την συνεχη και ηΊν ατομική. 
Δfν 11μποροίiμt ουη ,,ά τίc; δοϋ
με οιίπ νά τίc; φαντασθοϋμι:., για
τί ή κάθε μία μόνη της δέν εl
,•αι μορφικ11, ωστε νά την συλλϊι
βουμε. Οί δί,ο δμωc; μαζί σχη
ματίζουν τί; υλικέ::; μορφις πού 
τίς ελέγχουμε μίο τις αίισθήσι:.ις 
και το νοητικό μας. 

ΔΗ 1. Α. ΙΩΑ ΙΛΗΣ 
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ΚΡΙΣΗΑΜΟΥΡΤΙ 

'Αφοσίωσις καi Λατρεία 

• Από τό τελευταίο βιβλίο του

«Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας»

Μια μητέρα εδερ, ε τό -ταιδι τη;, ιιαι πο, εμένε; ά;ιούγονταν o'L 
κραυγές του. ΙΙτu ,:ολυ Ουuωuέ, η ή μητέρα, Υαι ιαΟω:; το ερ, c. 

τού μι οϋσε 6ιαια." ταν uετά άπο ιγο γuρισαι.ιr πισω τη 6ρή;ιαμε. νά 
χαιδευει το παιδί, σφίγγοΗάς το ση)ν άγιαλιά τη:;, λέ; ιαι 11Οελε 
vά τού ρουφηξει τη ζωή. Κι' ι ίχε δάκρυα στα uάτια τη;. Τό ,:αιδι 
σαν να τάχε χαμενα, μα ι<ιτταζε τη μητερα του στο -τροσω-ττο ;ιαί 
χαμογελοί1σε. 

'Η ιlγά,:η εί,αι ε,α .,-αράξε,ο .,-ράγuα, ιαί -τοσο εύιολα χανουμε 
η1 0Ερuη λόγα της. 'Η φλόγu χαΗται, ιαι uέ, ι ό ιαπνος. Ό κα
πνός γεμίζει την ;ιαρδιά ;ιaι τό ,οϋ uας, ιαί οί uέρες δια6αι,ουν σέ 
δάκρυα ;ιαί πιι<ρα. Τό τραγούδι ξεχ, ιέται, καί τά ι ογια tχουν χάσει 
τό νοηιιά τους" το άρωuα χάνεται, ιαί μενου, τα χέρια ιιας άδεια. 
Ποτε δεν ξερουμε -τιίJ:; ,α ιρατοϋur. τη φλογα iλευΟερη ά-τό τον κα
πνό, κι" ό χαϊ\ος .,-άντα ι<αταπνίγΗ τη φλογα. ' λ)α 11 άγάπη δέν 
άνήκει στο , οϋ, δε, 6ρισηται στο δίχτυ της σιέψεω;, δε.ν μ-τορεί vα 
την ά, αζητησε.ι κανεις, νά την ιιαλλιεργήσει, να την Ορέψει. 'Ύ'πάρ
χει οταν ό \ ους εί, αc σιωπηλό� και 11 καρδιά αδΗα άπο τα πράγματα 
τοϋ νοϋ. 

Τό δωιιατιο �τα, ψηλα, πλάι στο ποταιιι, ,ι' ό fiλιο:; L-τε.φτε 
πάνω στα 'ε.ρά τού ποταμού. 

εν ηταν καθολου άνοητος, άλλα ηταν γε.ιιατος ά-τό συγκίνηση, 
ίνα πληθωρικό αίσΟηιια που σ' αrύτό θαπρεπε να6ριση χαρά, γιατί 
φαινόταν ,ά τού δίνΗ μεγάλη εύχαρίστησι. -Ηταν προθυιιο; να μιλή
σΗ, κι' δταν τοίίδι-.ιξαν ενα πρασινόχρυσο πουλί, αφησε τό αισΟηιιά 
του νά έκ ηλωθεί και νά ξεχειλίσει πάνω σ' αύτό. Μετά μίλησε για 
τ11ν όμορφιά τού ποταμο-ϋ, καί τραγούδησε ενα τρα ούδι γι' αύτόν-
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Ε1χε μιαν εί,χάριστη φων1l, μα τΟ δύJμάτιο Υ)ταν ;,ολl1 μικρό. !(οντά 
στο πρασινοχρυσο ;τουλί ηρθε και χάθησε κι' ενα δεί•προ, και τα δυο 
καθησα, ;τολυ ΚΟ\ τα το ενα στο αλλο και καΟαρίtονταν μ� το ράμφο:; 
του;. 

« εν ε 1ωι 1'Ί λατρεία ενα: δρόμο: ;τρό; τό Θεό; \iν ε Τναι 11 θυσίιι 
τη; λατρεία:; 11 κάΟαρσι τη: καρδιά; ; Δεν είναι 11 λατ(Ηία ενα οί,
σιιi)δε: μiρο:; τη:; tωη:; μα:; ;>> 

Τί έ"ο�ίτε μέ τη λατρεία: 
«Τφ άγά;τη τού ί•περτατου· τ�Ίν προσφορι'χ ενο; λουλουδιού 

μπροστα στ11, ειχο, α, στο ιη•μδολο τοίi Θεού. Ή λατρεία είναι 1Ί τΟ.ειrι. 
απορρόφησι, εlωι μια αγά;τη πού ξε:;τερνάει τ�Ίν αγωτη της σάρκα:;. 
"'Έχω καθίσει για {i;ρε: συνέχεια, χαμένο; σηΊν αγάπη τοϋ Θωι•. 
L' αυτην τψ κατάστασι είμαι ενα τίποτα και δiν ξiρω τίποτα. Σ' 
,ιυτην την Υ.ατάστασι δλη ,1Ί tω1'1 είναι μια ένότη:, ό σκουπιδιάρης κι' 
ό βασιλιίί: ε1ωι �να. Ε1ωι μια Οαυμάσια κατάστασι. Σίγουρα πρiπει 
,•c1 την yνωρίtεη». 

Είναι 11 λαη_ιεία άγά;τη ; Είναι κάτι χωρισηJ από ηΊν καΟημε.
ριν{1 μα: ίπωρξι ; ΕΤναι ;τράξι:; Ουσία; το να rίσαι ιlφοσιωμίνος σ' 
[να άηικείμενο, στη ,ινιί)σι, σηΊν έξυπηρiτησι, σηΊ δρiiσι ; Lη
μαί, Ει δτι tχε.η (J.;ταιJ\ ηΟεί τον έαυτόν δταν χ άνεση, σηΊ λατιιι:ία 
σας; 'Όταν εχεη τελείω:;; συνταυτίσει τον έαυτό σα:; μi. το αντικεί
με,ο της λατρεία:; σα:, ϊίναι τοϋτο άπάρνησι τοϋ έαυτοίi; Σημαίνει 
σουσιμο TOL' έαυτού τό \α χασΗ::; τον {αυτό σου σ' iνα διf>λίο, σ. lναν 
ψαλμό, σι Ulα\ ιbfα; Είναι αcrοσίωσι::; 11 λατρεία μια: εικόνα;, ίνό:; 
ανθριiηοι 1, έ,ό:; σιιμδολου ; ".b:χει ή πραγματικότη::; ι.ανiνα σί1μυο-
10 ; �Ιποιιεί το σί•μυολο :τοη να lκπροσωπ{1σΗ τ+.ν άλ118Ηα; Λίν εl
ναι το σί•μυο) Ο στυτικό, Και μ;τορεί κάτι ΠΟ'LΙ είναι στατιΚ() να έκπρο
σω;τήσΗ εκείνο που είναι (ωντανό : Είναι r1 φωτογραφία σu:; lσε.ίς ; 

'Α: δούμε τι έ\\ΟΟύιιε μι την άφοσίωσι. ΠεQναη άιικε.ης (\Jρες 
τη μiρα σ' αυτο ;τοί, τό αποκαλι:ίτε άγάπη, θεό)ρησι τοϋ Θε.οϋ. ΕΙναι 
αύτό άφοσίωσι ; Ό ανΟρωπος ποί, δίνει ηΊ ζωή του σηΊν κοινωνικ11 · 
καλλιηιιευσι είναι άcrοσιωμένο::; σηΊ δουλω1 του, χι' ό στρατηγό;, πού 
δουλι:ιά του είναι να κά\.Η σχέδια καταστροφη::;, κι' αϋτό:; ι:ίναι άerο
σιωμέ, ο: στη bουλι:ιά του. ΕΙναι αυτό άφοσίωσι ; 'Ά ν μοϊi έπιτQέπετε 
,α το Π(Ι), έσεί::; περ,ϋπ τον Υαιρό σας μεθυσμiνο:; άπό ηΊν Εικόνα 
-,1 την ίδiα τού Θωί\ κι· αλλοι κάνουν το ίδιο :τιιαγμα μ' f να διαφο
ρετικό τρόπο. 'Ί'πάρχει χαμμια βασικ1Ί διαcr,οQα άνάμεσα στα δυό ; 
ΕΙναι άq;οσίωσις έχεϊ,ο ;τού εχtι αντικείμενο ; 

. «-:Ί1ι'� αυτη ή λατρεία του Θεοϋ, άπορροq,α δλη μου τ11 ζωή. Τί
ποτε ϋ.λλο δε, ολi;τω :ταρα μόνο τό Θεό. Γεμίζει τr1ν καρδιά μου». 

Κι' έχείνο::; ;τοί, λατρεύει τή δουλειά του, τον ήγέτη του, τήν 
ιδεολογία του, άπορροφαται από εκείνο μέ τό δποίο ασχολείται, Έ
σεί: γεμίζετε τήν καρδιά σας μέ τή λέξι Θεό;, χι' [να; ϋ.λλος μί τή 
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bραστηριότητα, καί είναι αι•τi> λατρεία ; Έσεί; ε'ίσαστε ευτυχισμέ
νο; μέ τ1)ν !: ικόνα σα::;, τό σίιμοολό σα;, κι' ενας /Jλλος μί τά υιυλία 
του, τ11 μουσική το11, καί fiναι αυτό λατρεία; Είναι λατρ1:ία τό να χά
νεις τον f αυτό σου σέ κάτι ; Κάποιος είναι αcροσιωμένο::; στ1Ί γυναίκα 
του γιά διάφοι,>ου::: iκανοποιητικοίι::: λόγους, καί είναι ή ίκιινο:τοίησι 
λατρεία ; Τiι νά συνταυτίζει::; τόν έαυτό σου μέ την πατρίδα σου 1:l
·ναι κάτι Τ() πολιι μωυστιιιό, και 1:ίναι ή συνταύτισι λατρεία ;

<Φfά τό διίσιμο τού [αυτού μου στό Θεό δεν κάνει σi καν�ναν 
:;ακό. Το�ναν;ίον, κι' 

,εγι;J μένω εξω από τό δρόμο το,ί\ κακού καί σέ
αλλου::; δεν κανω κακο». 

Αυτό τοιιλάχιστον εfναι κάτι· δμω; μολονότι μπορεί νά μ11 κάνtτε 
εξωτερικό κακι'J, δεν Είναι 1) πλάνη κάτι πού κάνει Κακό σ' ενιt 
βαθύτερο επίπ�:δο καί σί σας καί ση1ν κοινωνία ; 

«'\iν μ' ενhιαφίρtι 11 κοινωνία. Οί άνάγκες μου είναι λιγοστίς" 
εχω καΟυποτάξΗ τά πάΟη μου και π1:ρνώ τίς μέρε; μου στόν 'ίσκιο 
τού Θεου». 

Δεν είναι σημαντικό νά εξωιριυώσετε αν δ 'ίσκιος αυτός εχει κά
ποιαν ουσία πίσω του; 'Όταν λατι_Jεύει::; η1ν πλάνη σημαίνfι Ότι 
προσκολλάσαι στ11 δική σου ίκανοποίησι. 'Όταν ύποκί•πτεις στίς όρε
ξεις σΕ δποιυδήποη έπί:τεδο σημαίνfι δτι 1:ίσαι λάγνος. 

«Ε'ίσαση πολί, ένοχλητικ6::;, και δίν είμαι διόλου υέυαιος δτι θΕ.
λω να συν�:χίσω τούτην τή συζήτησι. Βλέπετε, ηρΟα να λατρέψω 
στον 'ίδιο υωμi, ποί, καί σ!: ί::; λατρεύετε, αλλά βρίσκω πιο; 11 λατρεία 
σα::; είναι ηλείω::; διαφορετική, χι' δ,τι λέτε εlναι πέρ' άπό μένα. "O
μως Οά 11Οελα νά ξέρω :τοιι'.ι ε1ναι ή ομορφιά της λατρείας σα::;. Δέν 
rχετε tίκόνt::;, ιι11η συμυολα, μήπ και τελετουργίες, άλλα :τρέπει να 
λατρεί•Fτε. Ποια f ίναι ή φί•σι της λατρείας σας;». 

'Εκείνο::; πού λατρεύει είναι και τό άντικείμενο της λατρείας. 
Τό νr.t λαη,Η t•EL::: κάποιον ι'ί.λλον ε1ναι τό να λατρεύει;:: τόν εαυτό σου. 
Στό κάτω-κάτω, τό είδωλό σας, 11 οίολο; σα;, ή ;τροσευχή σας, είναι 
11 ιχντανάχλασι του ιαυτοίί σα:;:. Είναι δικό σα; δημιούργημα, εστω 
κι' αν κάποιος u.λλο;:: τοχει φτιάξει. Ή εικόνα σας είναι τό :τιο,ό πού 
σας μεΟάει, κι' 1: Ιναι σκαλισμίνη άπό τη δική σα; μνήμη. Λατρευε ιt 

τόν έαυτό σας μέσα άπό την είχόνα πού ή δική σα::; σκέψι δημιούργη
σε. 'Η λατρεία σα; είναι 1Ί αγάπη τού έαυτοi.i σας σκεπασμένη άπό 
τό τραγοt',δι του νου σα::;. 'Η είχόνα εlνω δ 'ίδιος δ έαυτός σας, ε1ναι 
τp καθρέφτισμα του νοϋ σας. Τέτοια μια λατρεία ε1ναι μια μορφή αύ
ταπάτη::; πού δδηyεί μονάχα ση1 θλίψι και ση1ν άπομόνωσι, πού είναι 
θάνατο;. 

E'J 
ι: ,, , , 

'Γ ' , , ζ - ' δ' 
Τ ' ' ,ιναι η ερευνα αφοσιωσι; ο ν ανα ητας κατι εν ειναι το να 

ερευνάς, τό ν' αναζητάς τ11ν αλήθεια δέν είναι τό να η1ν ορίσκεις. 
Ξεφεί•γουμε άπό τόν έαυτό μα; μέ η1ν ερευνα, :-τού εlναι μια πλάνη. 
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Λfε καθε τρό:το :τροσ:ταθούμε να ξεq;ύ /Ουμε α:τ' αυτο :του ειμαστε. 
Ή σm ταυτισι με τό μεγάλο εξακολουθεί ακόμα νά είναι μια προδο
λ11 τού μικρού. Τό :τερισσότερο είναι μια :τροέκτασι τού λιγώτερου. 
Τό μικρό :τοί, uναtηταει το μεγάλο θαϋρει μονάχα εκείνο που είναι 
ίκανό ,αϋρει. ΠολλΕ; και :τοικίλε; είναι οί διαφυγέ;, μά ό ,•ου; που 
διαφευγει εξακολουθεί νά εί,αι ·γεμάτο; από φόϋο, περιορισμένο; 
και σε αγνοια. 

Ή κατανόησι τη::; διαφυγη; Εί, αι 11 έλευθερία άπ' αυτό που ε ί
ν α ι. λυτό :του ε ί ν α ι μπορεί ,,ά κατανοηθεί μόνον δτα,1 ό 
νου; δεν αναζητάει :τιά μιαν άπάντησι. Ή άναζ11τησι μια::; ιiπα,•τnσε
ω::; είναι μια bιαφυγ1Ί άπ' αυτό ποί• ε ί ν α ι. Πολλά είναι τα ονό
ματα αυτή::; τη::; άναί:,ητήσεω::;, και -iΊ λατρεία είναι ενα απ' αυτά. Άλ
λrJ. για ,,ά κατανο11σει ό νού::; αυτό που ε ί ν α ι, πρέπει νά εί,•αι 
σιωπηλός. 

«Τι εννοείτε με «αι,τό :του εlναι ;» 
Αυτό :τού ε ί ν α ι Είναι εκιίνο πού ί•πάρχει άπό στιγμ11 σε 

στιγμή. Τό να κατωοήσεη την δλη κίνησι τη::; λατρεία::; σας, της 
άφοσιιίJσειίJ::; σα:: σ' αιJΤΟ που τό άποκαλείη 0Εό, Είναι 11 επίγ,1ωσις 
αυτού :του ε ί ν α ι. Άλλα έσεί:; δε.ν εχετε καμμιαν επιθυμία να κατα
νοήσετε αιιτό ποί, f ί ν α ι· γιατι 11 διαφιη111 σας ά.,-ι' α_υτό που ε ί
ν α ι, που τ11,· άποκσλείτε λατρεία, ι:.ίναι για σα; μια πηγ11 μι:.γα
λύηρη:; Fυχαριστήσεω::;, κι' tτσι 11 :τλάνη άποΧτσ. μεγαλύηρη σημα
σία από 111 πραγματικότητα. Ί-Ι κατανόησι:; αυτού ποί, ε ί ν α ι δέν 
ϋασίt,ε-,αι :τάνω σηΊ σκέψι, γιατι αυηΊ 11 ίδια ή σκ{ψι; εlναι μια δια
φυγή. Τό να σκέπτεσαι τό πρόδλημα δεν σημαίν .. ι δτι τό κατανοείc;
l\1όνον δτυν ό ,ού::; Είναι σιωπηλό:: ή σλ11θεια αυτο,ϊi Που ε ί ν α ι
ξΕτυλί γεται. 

«Είμαι ίΥσ,,οποιημένο; μ' αυτό που εχω. Εlμαι ευτυχrμ; με τό 
Θεό μου, με του::; ψαλμού; μου και με τη λατρεία μου. ΊΙ λατρεία 
τού Θεοϋ είναι το τραγούδι τη::; καρδιii::; μου κι' ή εύτυχία μου εl
ναι uίσα σ' αυτό το τραγούδι. Τό δικό σα; τό τραγοίίδι μπορεί να 
είναι πιο καθαρό και άνοικτό, μα δταν εγJJ τραγουδώ ή καρδιά μου 
είναι γεμάτη. Τί περισσότερο μπορFί ν' άποζητήσει ό ι'.ίνθρωπος άπό 
τό νύ. εχει μια γεμάτη καρδιά.; Είμαστε αδέρφια στο τραγούδι μου, 
και τό δικό σας τό τραγοίίδι δεν μ' ενοχλεί». 

'Όταν τό τραγούδι είναι πραγματικό δεν ύπάρχει μήτε τό έγόJ 
μήτε τό έσείς, παρr1. μόνον ή σιγη τoii αίJJνιου. Το τραγούδι δεν 
είναι ό ήχο::, μα ή σιγή. Μην αφήνετε τον ηχο τού τραγουδιού σας 
να γεμίζει την καρδιά σας. 
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Ή υΕλενα - Πετpόβνα 

Μπλα6ά-ι-σκυ 

εξετάζει στο «Κλειδι της Θεοσοφίας» 

Τό Χριστιανικό 

καθήκον ι·ής άyάπης 

Έρώτ.- ΙΤG)ς ά'Ιτιλ�ψοά'ΙCι'Ιtαι eιί θε6σο7οι τό -χριστια'ιικό κσ.
Οηκο'Ι τ'φ; άyάπης ; 

'λτ:άντ.- llοιά &yάπr1 
t'Ι'ΙCιείτε ; Τr1 ι π'ιευμ::ι.τικ·η α.yά.πη η τή'Ι 

πρακτική άyάπη στό ύλικό πεδίο; 
Έρώτ.- Έ'Ι'ΙΟ<•) τή'Ι πρακτική αyά�η, αφοϋ ·ή αpχή σα.ς της 

παγκόσμια; αδελφότr:τα; εξυπακούει τrι'Ι π'Ιευματική αγάπη. 
'λπά.'Ιτ.- Θ:χ Ε'ΙVΟείτε λοιπόν tΊι 'Ι πρα.κτικrι εφα.ρμοy-rι τώ Ι δι

δα.yμάτω'Ι του Χριστου στή'Ι <'Επί του 'Όρους» όμιλία. ; 
Έρώτ.-- '\κpιο(ί)ς. 
'λπά.ντ.- Τότε γιατί τή'Ι ονομάζετε «χριστιανική»; llα.p' δ)ο 

πού ό �ωτr'ιρα.ς του; τrι δίοα.ξε κα.ί τή-ι έφά.ρμοσε ό ϊδιο;, τό τελευ
ταίο πραyμσ πού άπσ.σχολεί τούς σύγχρονο:.�:; χριστιανούς είναι ή ΚΙJ.

θημερινri πρα.κτικrι εφαρμογή της. 
'Ερώτ.- Κι' 01ιως ύπά.ρχουνε πολλοί, πού περνου'Ιε ολη τους 

τήν .... ωή, προσφέροντα.; δωρεές ά.yάπης. 
'λπά.ντ.- α.ί, από τ:χ περισσεύματα. της μεγάλης του; περιου

σίσ.;. �είξετέ μου κι' ενα. μόνο χριστιανό ανάμεσα. στούς πιό , ιλάν
θ,?ωπους, ποδνα.ι δια.τεθειμέ ιος νά. προσφέρει τό μα.νδύα. του στόν κλέ

τη, πού δέρνει τό κρύο κι' ή πείνα. κα.ί πάει νά. του τό κλέψει. Βρείτε 
μου εκείνον, πού χωρίς να. κρατήσει κακία. στρέ ει καί τήν αριστερ-η 
παρειά. σ' εκείνον, πού τόν ράπισε στή δεξιά. 

Έρώτ.- αί, αλλά μήν ξεχνάτε, δτι δεν πρέπει 'ια. παίρνουμε 
κατά γράμμα. αυτή τή διδασκαλία. Ό καιρός, οί περιστάσεις, εχουν 
ά.λλάςει ά.π' τήν εποχή του Χριστου. Έξ α.λλου μιλουσε πάντα. με 
πα.ρα6ολές. 

'Απά.ντ.- Τότε yια.τί οί 'Εκκλησίες σας δεν διδάσκουνε, δτι 
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Υ.7.:7.ο.χ7ι ::;:,;, ;:vρ :η; ,.,;,λi::;εω; ε:-ια: κ: α.υ:ο μιά τ.αρα.6ολή ; 
Γ. α:ί :ιεFι:,,;,ί σ.τ. · τι;,•;; δημο;,:λεί; ίερ,;,κήρυκέ; σα;, εvω ;:αρα.δέ
z,;,-ι-:.7.: τήι έρμrιιε(7. :ωι τ.αρ:χ6ολωv, δτ.ω; τί; εννοείτε, επψέvουν 
eιμω; ιά εςrιyι;,v'ιε ,.:,::ά yρiμμα τί; :;;λόγε; τη; ,.6λα.ση; κα.ί τά. φυ
σ:Υ.7. μη:ϊιρ::χ. ;:,;,•; Ξϊ::οiλλ,;,vτ-:ιι σl μιά ψυχή, τ.ού δίχω; άλλο πρέπει 
·η. εί-η.: iτ.ό iχcι.υ-:;τη i.ίλη σ.μίcι.-ιτου ; l{αί στή μιά καί στήν άλλη
τ;εp:τ;τω::;Ί γ:2 τ.αp:χeιοιέ: τ.pόκει-: 7.:. "_\ V Υ/ :pω:ιά τη; κόλαση; είνα.ι
μι:,: υ:i γρiμ:n ιχί -i1θε:7., τότε Υ.7.ί :ά :ι.rμjyμηα τοσ Χριστοϋ στ-r1ν 
:τ.ι τ,;,•j �()ρου; -:.μ.ί :7. δεy μτ.,;,ρεί τ.::ι.ρά νά έ ;,αρμό:ον:α.: κατά. 

γρiμμ-:ι .. Κ:ι.ί σi; οε01.:ι:)1ω, ό:: πολλοί πού οέ-ι πιστεύουνε στ-r1 θεία. 
ψjσrι τοϋ Χρ:στο•j, -: .. ω; Ϊ.. ϊ... δ κόμη; .. \έω Ι Τολστόι ' καθιος κι' ιiρ
Υ.ε:οί θε6-:;,;,;r,ο:, 6i�ι;ιυι σi ;:ρ::ι.:ι.τι:ι.ή : :pαρμι::ιyή α.ϊι:ά -:ά. ύψηλά. πα.y
Χόσμ:7. δ:δiγμ::ι.:7.. Κ: 7.).ΛQl ιχχόμ7ι, 7.Vδpε; Υ.7.ί γυvα.ίκε:, θα:κα.να.ν 

• ..... - ... - • .., ' , , ' t:.' , t: 
\ �, :ο ιο:ο τ.ρ7.γμ7., 7. ι οε ι r1τcι.Ίε :ι.7.:ι περισσοτφο 7.τ;ο οευαιοι, πως ενα.ς

τέ-:ο•.ι;,; -:ρ6τ.,;,: ο:-:ιο:ω:�η;, θά το•;; δδηγοvσε :;' έ.-ια. ασυλι::ι τρελλων 
- :όσο zρι::;::-:ι ιι:ι.οί είn. οί -16μο: :;7.; !

Έριί>:. Κ:' δμω: είη: γ-ιω::;:ό σ' δiο τόv ι.όσμο, δτ: :ι.iθε χρό-
ι,;, μοφ±�,;, ιτ::ι.: έ:ι.?:τομμϊιpι7. f Υ.7:ομμυρ(ω'ι σ' ίδιωτι:ι.έ; κ-zί σε δημό-

•• ι 

σ!ε; ελεΎ1μeιι:JΙJΊε;. 

'\;:7.ιτ.-- �Ω 'η: 1 Ti μ:σi ιχ;:' ?'�τi ::;τ?:μιχτουιε στά χέρια. ιiπ' 
' - ' θ, ' , tΙΕ 'λ ' ' οτ.�·J �ερ ιι;ι:J ιε_ τ.ρ: ι φ ,7-?"'J ι σ�ο�; :;;�ωzω�. , <.,νιχ μ�γα. 

ο �ερο; π�ι
στιχ zεριz εΥ.ε: ιω'ι, ;:ου ε.zουv :;:ι::ι.γyει.μ:χ τη'ι cπ?:ιτειιχ, γιιχτι 6α.ριουν
τ7.: 'Ι'Χ οουiέι_Jιου Ι, χ:' ετσ: οέν Wy'ό.l ΟU'ΙτΙJ.: CΚ'ό.ί'Ι')ι Πt;ιU πp-:ι.γμα.τικά. 
:ιτ.ο;r,έρου'ιε :ι.ιχί δυστυzοϋιε ... lέν σ.κο,j·πι.τε μf.πω;, οτι τ.ριίηη συνέπεια. 
έ·ιc: :έτσ:συ Ξεzε• ι: σμιχτο; έλεημο:;,jyης 1ιτσ.νε v' ι::ι.ϊ.ιξήσουνε τά. νοίκια. 
σ:ό White CbapelY.7.τά. 20 Of;; 

Έριίη Μσ. :ί τ.ρέπε: τότε vά. χi'Ιει :ι.-z ,είς ; 
', πά'Ιτ. - α Ε'Ιεpγει σ.τομικά χι' οχι δμιχδ:κά., ιχκολαυθώντας 

�� 6�υ0δtΧ'Χ Π?:p!ϊ:γγέ) μ?.t7., ΠΟ'J λέ /Ε: 
Πατέ μή 6ii ε:; τή'ι τρι::ιψrι μέ: τό χέ,οι έvός άλλου στό στόμα. 

του �εt νrι.σμένσυ. 
Μ-rι 'ι αφήσει; πστέ, +ι σΥ.ι.z τ,;,υ γείτο'ιά σσ:., (ένός τρίτου) Ύοc 

-::;τηθεί ιχvά.μεσcι. σ' t-Jέ'n. Κ?'.ί στό 17.'ιτι:ι.είμενο της καλωσύνης σου. 
Μή δί'Ιει; τ.οτέ στό'ι rιλ:ο τόι κιχιρό νά. στεγνώση ενrι. δάκρυ πρtν 

,6.,ιει; εσ•; ,;.,Λ-ό τό πρiγμα.. 
Μ+ι οί ιει; ποτέ: μέ τά χέρ:ιχ των δσύλων σου, χρ1ιμι::ι.τrι. στό φτω

z6, Yj τροφή στό i3,j:;-υzo ίε_pωμέ•ιο, Π')\J ζ ητtΙJ.'/ΕΙ_Jεt σtΤ/ν π6ρtσ, σου, 
σ.πό φόSο μήπως ε-σι τό χρημιχ σου μειώσει τήν ευγvωμοσϊ.ινη, κι' ή 
φοφή σου γίνει δηλητ�:Jιr, . 

Έρώτ. - Κιχί πG,; εί•η.ι δυνα.τό-ι ολα. ι::ι.υτά νά. έφσ.pμοσθουνε 
1φιχχτικi ; 

'Λπάντ.- Ή θεο-Jοφι:ι.ή &vτίληψη της αγάπης εξυπιχκούει προ
,:;ι,,πι,-ί-1 προσπiΑειιχ γιά τ,;,ύ; ι:ί),Μυς. Προ-:;ωπι-:ι.ή συμπ6νιrι. κιχt στορ-
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γή, ιtpοσωπικό έvδιαφέpον γιά. τήν κι:ιλλίτεpη δια6ίωση, α.ϊηών πού 
ύποφέpουvε, πpοσωπικ+, συμπάθεια, π,pόνοια. κα.ί βοήθεια γιά. τίς α
νάγκες τους καl τlς στενοχώριες τους .. 'Εμείς οί θεόσοφοι δεν πιστεύ
ουμε στήν σ.ποτελεσματικότητα. του -χρήμα.τος, πού δίνουν άλλα χέ
pιcι. Ύ/ όpγα.νώσεις. Πιστεύουμε, δτι τό χρήμα. σ.ποκτά.ει χίλιες φορές 
μεγα.λείτεpη δύναμη κι' αποτελεσματικότητα. με τήν προσωπική επα
φή μας κα.l σιψπά.θεια, μ' δσους εχουνε τήν ανάγκη της. Θεωpουμε, 
δτι ·lι άνα.κούφιση τη; ψυχικής πείνας είνα.ι εξ ισου, αν οχι πεpισσό
τφο, σημαντική από τήν ίκα.νοπο�ηση της σωματικ·ης πείνcι.ς, γιατί 
ή ευγνωμοσύνη κάνει περισσότερο καλό στόν άνθρωπο, πού τήν αι
σθάνεται, παρά. σ' εκείνον πού ιiπευθύvετι:ιι. Ποιά. είναι ή ευγνω�οσύνη 
·rι τά. κα.λά. cι.ισθ-Ιιματα. πού πpοκαλουνε τά. < εκατομμύρια. λίρες) σας ;
Μήπως τό μίσος πού τρέφουν οί φτωχοί κάτοικοι τοϋ τΗστ 'Έντ γιά.
τοι'.ις πλούσιους, μήπως ·lι αϋξησr1 της d.τσ.ξία.ς κα.ί αναρχίας, η οί χι
λιάδες δυστυχισμένες εργάτριες, θύμα.τα. του «sweating system»,
πού ύποχpεώvοντα.ι νά. πηγα.ίνου',ε στό πεζοδρόμιο νά. κερδίζουν τό
καθημερινό ψωμί τους; Αισθάνονται ευγνωμοσύνη οί ανήμποροι γέ
ροι, άνδρες κα.ί γυναίκες γιά. τ' άσυλα δπου 6pίσκοvτα.ι, κι' οί φτωχοί
γιά. τ' ά.νθυγιεινά. 6λα6εpά. σπίτια., οπου τούς επιτρέπετι;ι,ι ν' αναθρέ
ψουν νέες γενεές ά.σθενικων, κα.χεκτικών κα.ί ραχιτικών παιδιών ;
Κι' αυτό γιό: vά. γεμίζουν τίς τσέπες των άπληστων Σά.υλωκ, στούς
δποίους ά.ν-Ιικουνε α.ι3τά. τά. σπίτια. Αυτός είναι δ λόγος ,πού κάθε χρυ
σό νόμισμα. ά.πό τά. έκα.τομμύpι·α., πού προσφέρουν γενναιόδωροι κι' ευ
σπλαγχvικης διάθεσης άνθρωποι, πέφτει σά.ν φλογερή κα.τά.pα. κι' οχι
ευλογία, πά.νω στό φτι•>χό, πού θα.πρεπε ν' ά.να.ΚΟU(f)ίσει. Αυτό εμείς
όνομά.ζι,υμε παραγωγή ε θ ν ι κ ο υ Κ ά. p μ σ. με τρομερές συ
νέπειες, δταν ελθει ·11 δψι. της πληρωμής.

Στό <ΚΛΕΙ,'-.Ι ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΛΣ, πεQι)u.ιι6άl'Ο\'!αι lκατοντάδες 
τέτοιες Ε ρι,ηαποrχ.ρίσει c;, ιιεταξύ των ril) ι,η, πάΗ,ι στί1 lπόιιε\ α θέι.wτα: 

'Ε1ξέλιξη και πλάνη 
Ή έπτα,δικi1 σύστιωη τού π) αν{yτη 
Ί-Ι έπτα:δική σύσταση τού άνθρώποιι 

Διαφορά ψι,χής και π, εuματο::; 
Έλ:λη\Lκη Διδασ-,<αλία 

Περιοδικές γεη-ι'-μ:rειc; 
Τί ε[\-αι τό Κάριμα; 
Ή συνείδηση μ,ετά το θάνατο και 

(πρίν άπ' τη γέvγ-ηση 

Γιατί δεν θι,μ&ιιαστε τούς περασμέ-
( \'ους βίους μu.ς ; 

'Λ τοιιικό,τητα και προσωπικό,τητα 
'Αιιοιδή και τιμωρία τού 'Εγώ 
Θεος καί προσευχή 
Θεοσοφίu. και άσκητιaιιός 
Θεοσοφία καt γα,ιιος 
Θεοσοφίu. και άγωγή 
Ή τελΗοστοίηση τού έαuτού μας 

Οί l\1διαφερόμενpι γι' αύτό τό βιδλίο, ας γράψοm στόv «'Ιλισό» έ,μδά-
1;οντας /)ραχ. 50 γιά χαρτόδπο η δραχ. 60 γιά πανό'bετο. 
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�Η ένότης 
, 

της φυσεως 
ΑΠ. Γ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟ Σ 

Μί-:ι ιj.6p•.'J:r,; -χι-Jθφ:; -:η; Έ
·ι6-:r1-:r,; -:r1; Φ•J'Jεω;, σ.ν-:ι.μεμ:γμέ
'ΙΥι μέ :r.μυσp7. Ι i:1-:ίλ ηy: •1, μέ :ήν

'' Π '. Ο' Τ.7. ιr,:-χχυ:r, ι ιευμ-χ::κη ι υ'J:-
7.'Ι, ετrιμε:ι�θη με-:7.ξ'J :GJν σ.ρz-:ι.:
ο-έρω Ι εκοrιλώ'Jεω I τοσ σ. 1θρωπί
νο•J Π ιε•Jμ?.:ο;. Τ ή·ι σ.·ιευρί'Jκο
με ι ε�; :fι'ι Lδέ,z ι -;:zpί :•ι�; .J ει:ιij. 

'\ι ί 7. :1Ίjμε:r,ij-;7.: ο:-:ι.;,r,ρ7. ά.
τ.6ψΞ(Ι) ί ώ; πρό; :� / tδ�ό:ητα 
-:,:ιίj rΕ ιό; 7,J�,:ιj Θει:ιij, ΙΗ (1;1:Ιου
'J:έρ-χ κ-χί .. :07. ι& 1 αρχ-χtοτέρ-:ι. 
γ ιι:JμΥ( :f!ει:η;,z: -;r, Ι ε Ι'1. μr,•17.οι:ι.& 1 
Θε61, ι,J::, -:&·ι .lr1μ:r,•;ργ&ι ο

ι ω ·ι -: ι7J 'Ι τ. ρ 7. γ μ ά. -: ω ·ι. 
Σzημ?.:.ζω τr, ;,ι7J::, , λέγε: b Ιε

χωοi:. κ-:ιί rr1μ:r,υpγGι -:r, ·ι.7.
,.6·ι. "'Εγι:), 6 Κ,jρ �ι:ι�. �pi::<•) �
;; 7. -;7.ij-:7, -;7. Τ.ρiγμ?.-:7. . ., .\τ:-:ι.
'j'7. ·rι i·ιθρ ι,ιτ:6-:Ίj; λέγε: b λ-:ι::ί
'Ι(J':, φιλ6:1Qy,:ι; Μ&.;ιμ,:ι;, 11u11φω
·ι .. ·Ι, �:� ,J φίσ:ι:ι;:7..ι μ6•ιι:ι·ι εί; 1Ιι:ι.γ
i'6,,μ�ι:ι; θε�::; Χ7.ί Π7.�f1p, κιzi �-=�
ο� τ.ι:ιl ).ι:;ί Θει:ιί ε!νιzι ΤέΧν7. Τι:ιυ

Ή Θε6:r1; :η� Π7.λ7.ι7..; Δt7.-
Ο·Ι1:ι.r1; &.π-x·r:-xzr,•j τ:-χρου'Jιι:ί.ζε-,. ,. ,, ., ' --:1..ι t•J; ο cι4μεΙJι:ι; α1;τι:ι·Jpγο; του 
Κ ι:ι.·1..ι:ιij, δtιzτ.ρ7.τ:'J1Jι:ϊ� 'Ζ.7."Ι);•ι Χ?.l 
Cξιzτ.7.:ι"Τγ,ιz :ι:ιύ; &,;θpώ7i:ου;, 
σ:ι.ί ·rιρύ·ιr,ιnχ 
:υριi ι ιω•ι Υ.7.ί 
σ. ιr,μi-χν τοϋ 

τr ·ι Υ.7.pδί-χ·ι των 
έπι�κεπτομένη τi ι 
σ.τομtκοϋ σ.μοzρτω-

1966 

λοϋ, επί :ου συνόλου του λαοϋ. 
Ή :ραχεία α�:η α.ν:ίληψις τη; 
α!J'J:ηρό:η:ο;, έπικp7.:οϋσ7. του 
έί εου; εί; -ή•ι εό:ητ7., δυνατό•� 
μ6νον νχ ύπολογισθtJ δ:ά. τά; α.ν
ι-Ιρωποθυ'Jί7.;. τά; τ.ροτιθεμένα;, 
i·ι καί μή εκτελουμένα;, Ώπο 
:ου '.\οραά:μ . .lέ·ι ύπηρςε δέ ά.
'Jύ-ιηθε;, εί; οί-χνοήτ.ο:ε έτ.οχη·ι 
iι χώp7.ν :eιυ κό'Jμου, ε1� τού; 
i·ιθpώτ.ου;, νχ αναγνωρίζωσι 
:ή•ι ϋτ.-χρςιν του ενος Θεου, 
z ω ρ ί ς ν χ σ χ η μ α τ ί
� ω 'J: -:+ι ι α.ν ά:λ ο γ ο ν  
εκ-:[μη�t'/ 7: ε ρ t τ ή ; 0:
Ξ : ο π ρ ε τ: ε ί α ς Τ ο υ. 
.\ί -χί:ί-χ: κ-χί του κ-χλeιϋ Υ.αί του 
;ι.-χκr,υ α•ηyέpσν:-χ: εί; μυ'J:ηρt
ιt>ΟΞ� -zi'ιτροι, εί; :ό 67i:οίοι έ
-zi:;:η με�α6�6i�ει �')�?:j:,:; Lδιο
: fι�7.::, δ�,:� σ ι-:�'.1�0�χο1}:η τ;:ρΟ; 
-:rιν ίi3ί-χν α!J:r,υ οι:Χνr,ιαν καί 
ϊ.p6ι:ι0ογ, t·ι τ�) ϊ:�ϊλιτ�σμιjJ. �Εν
:ευUεν πηγά:ζε: :ι.-:ι.ί -;1 :-ι.zώρφ:; 
τ:pb: -:Υι 'I Θε6:η:z τG)'I 'J.ι:;Οημά
:r,)'Ι :ου φθ6νr,υ κzί τη:, ζ ηλοτυ
π� 7.;. �{) f.3 Ε ί Ο ; Ο tJ τ Ο ; 

Φθ 6 ν ος ύφί 'J : -χ τοzι 
ε � -, έ -: ι, 1Jπ� :ρ�τ-;οr:οιο�μέ ιην 
',μω; μr,ρφ·rΊι, Κ'1.ί πι:ιικίλλει α•η
ί 6γω::. Υ.7.ί -Jυμyti)•ιω; .:ρ&: :,;,.; 
Cκ?::τ:ο:Ξ περtπτώι:Jει;. Εϊς --:Crι 
'Πσίr,δο·ι εμφ-χί ιετοzt ει; τbν z,χ
μηi 6-:ερr,ν τ•Jπο·ι τiι; ιj.-1Ηρωπί·1η: 
:ι.-χ:ι.ε·ι:ρεzεί-χ;. Εί::: -:&ι Θεeι•ι -:οϋ 
�fωιηέω; εί•η.: -;1 "'ηλο:υπί-χ :·71=, 
τ:οzρ-χ6ι:ί.πω; -:iι; δεσποτικ-r1 ς δ·1· 
·ιi.μεω;, 'f/ σ.-ιi.-Jχε-Jι; πρ&; πr,λι
:ι:ι.-ί1ι τ.ρr:ιδο'Jί-χι· Κ?.ί &κ6μη οzί 
τ.ι:.ιι·ηί, -:ι! :ι.-:ι.τ-χγγεί λ6με•ιcι.ι λ6γφ 
ι 7.-:ρεί-χ; πρ&; ξέ·ιι:.ιυ; Θω.Jς, σu-
1/_'17. -χί•ιr-·ιτοzι επι6?.λλ6,.ιενσ.ι 
μi:ι,λον (.ιπh τη; ζ ηλοτ1Jτ.ου θεω
ρfι-Jεω; τοϋ ίσ!ου Λύτη; μεγσ.-
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).είου, ώς Θε6τητος, παρά λ6γφ 
της άνηθικ6τr τος και διεφθαρμέ
νης φύσεως α.υτi'jς ταύτης της 
λα.τρεία.ς. Είς τον 'Πρ6οοτον καί 
α.λλους συγγραφείς, &.να.λα.μοάνει 
α.νώτερον φιλοσοφικόν σχήμα., ώς 
?.υστηριχ εμμονή είς ·ήθικήν ίσορ
ροπία.ν, οιά. τr;ν διακυ6έρνησιν 
τοϋ κ6σμου, είς τήν τιμωρίαν της 
•1περηφανείας, της άλαζο11είας 
κ?.ί τiις προπετοϋς άξιώσεως. 

'Π ά.ναγνώρισις δμως τοϋ ·ήθι
;ωϋ καί ψυ'Jικοϋ δυισμοϋ ε·1 τ'Ώ 
;,ύσει είνα.ι άντίθετος προς τήν 
οοςασία.ν τ η ς Θ ε ί ?. ς; 
Έ ν ό τ η τ ο ς. Πολλοί των 
άρχα.ίων εΟεώρουν άκα.τα.νόητον 
νά. φαντάζωντι:ι.ι τό 'ϊπέρτατον 
"Όν, ώς διοχετεϋον τό καλό11 καί 
το κακόν εκ δύο δοχείων. Ώς εκ 
τούτου, η•ια.γκάσθησαν νά. παρα
οεχθώσι τήν οοξασίαν δύο διακε
κριμένων καί αίωνίων άρχων. 
'Ένιοι δΥλ. παρεδέχθησαν δτι αι
τία τοϋ κακοϋ είναι ·ή συμφυής 
±τέλεια. της ϋλ ης κα.ί τής σαρκός, 
οίχως νά. επεξηγωσι πως δ Θεός 
οεν ητο α.ίτία. τούτου· ενψ άλλοι, 
έπροσωποποίουν τήν άπαιτουμέ
•ιην ενέργειαν καί φα.ντα.σ:ωδώς ε
φεύρισκον Ι α.κήν 'Αρχήν, τό ζή
τημα της προελεύσεως της δrοία.ς 
περιελάμοα.νε πασα.ν δυσκολία.ν 
τοϋ ά.ρχικοϋ πpοολήματος, άλλ' 
-i1 ϋπαpξις της δποίας, έά.ν α.πα.ς
ληφθη ώς δεδομένον, ητο επαρ
κής ώς λα.ϊκfι λύσις τοϋ μυστη
ρίου.

.λιά. νά. δικα.ιολογηθ"Ώ τό ηθικόν 
κακόν κατέστη άνα.γκαίον νά. έ
πι νοηθ"Ώ νέον τι μέσον, κατά.λλ η
Αον καί διά. τήν ευσέοειαν κα.ί διά. 
-ήν αυταpέσκειαν τοϋ εφευρέτου,
,ώς ή δια.στροφή της γυναικός, η

Π?.pά.γων τις, ε•i οια.στολ °Ώ πpος 
τον Θεό11, ώς δ Τυψ�)V η ό 'λ
χριμά.ν, επιτυγχι:ι.νόμε•1ος ειτε διί.<. 
της διαιρέσεως των Θεών είς δύο 
όμά.δας η διά. της εκθρο•ιί'Jεως της 
ά.pχαίας Θεότητας κα.ί τiις μετα.
τpοπης της είς Δαίμονα. 

όγψ παpομοίας ι:ι. ιι:ι.γχ.ης οί 
'λνα.τολικοί επενόησαν τfιν συμ
φυή διαφθοpά.ν τοϋ σαpκικου καί 
•'>λικοϋ. Οί Έβpα.ίοι άπέοωσαν εις 
τον Σατανσ.ν παν τό Π!Χpάνομον 
καί άνήθικον. 'Π δέ 'Ελληνική 
σκέψις, συμπτωματικώς υίοθετοϋ
σα τήν άpχαιοτέpαν καί ά.ληΟε-

' ,, ψ :. , ... , , στεραν απο ιν, αντεταςεν εις το'i 
α.νθpωπον τ·ην :;..οιδωρίαν επί τώ•1 
πλασμάτων τούτων της φαντασίας 
-ης κα.ί εδειςε πώς πρέπει νά.
μέμφεται ό άνθρωπος τον έα.υτ6ν
του, διά. τά.ς συμφοράς του, ενψ τά.
κα.λά. πράγματα. είναι τά. αυθόρ
μητα. δ ώ p α. καί ούχ ί ·ή λεη
λχσία. των Ουρανών. 'Ο 'Όμηρο;
πα.plστησε τον .lία νά. ά.ναφων'Ώ
είς τήν Συνέλευσιν των 'Ολυμ
πίων: «Είναι λυπηpόν •ιά. ά.κούω
μεν τούς θνητούς νά. κα.τηγοpώσι
τούς Θεούς· οτι έξ ήμώ, πpοέp
χονται τά. κακά.. λυτοί οί ϊδιοι
πpοξενοϋν ταϋτα ά.δικαιολογήτως,
διά. της ιδίας αυτών ά.χαλι νώτου
μωpία.ς».

,Είναι λά.θο:; τοϋ ά.νθpώπου», 
είπεν δ Σόλων, ά.να.φεpόμενος είς 
τά. κοινωνικά. κακά. της εποχής 
του, «ουχί -:οϋ Θεοϋ, δτι επέpχε
τα.ι ή κα.τα.στpοφή ,. Καί δ Ευ
ριπίδης, κατ6πι ν pητης συζ ητή
σεως επί της πpοελεύ'Jεως -οϋ 
κακοϋ, φθάνει εις τό συμπέρασμα, 
ο;ι �ί �νθp�ποι, κακώς ενε_ργώσι;ι
ουχι λογφ ελλειψεως καλης σ-ι.ε
ψεως καί αίσθήματος, ά.λλά έ-
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,::,. ι ._.. Τ πειοη, γvιuρι��Ί:c:; -, εtν�t κ�-
λ6-ι. δμω;, λ6γψ ποtκίλω•ι λόγων, 
Τ. 7. p 7. μ ε λ ι7)σ( v ά.  το 
- ,. 

' ε ς 'Υ.. -:; χ 'ι � ιll � t. 
Λ'J.ί τέλο;, ;ι:θ±vονα; τήv ύψ(

στφ &λf;θεt'J.-ι, ό ll1vo7.po;, ό Ή
ιJf,:ιΟ�;, 6 -\lΤι_ύλΙJ;, δ ιΟp ό::tΙJ; 
ϊίπο•ι: ,,Π fi σ 7. α. ρ ε τ ή ε ί
'Ι 'Χ t ά: γ ώ y· ιΗ ζωΎj δέv εϊ
'/7.t τ61:ο; σ.·ηπ7.ύσεως, ά.λλά. έ
γεpγητικη; ορσ.σεω:;. Ό πόνο; 
εί·ηι μό-ιοv έ-:έp7, ονομσ.σί'J., προ; 
σ.πόκ-:ησι•ι -:η; έμπειp(7.ς, όριζό
μενο; 'Jπό ?.,J:eιϋ τού�ου του Δι
ό;, :ο,} δ6:ο'J 1:?::1η; Υ.'λ:?.Υοη�εω;. 
Είνσ.ι ό γοvεύ; -:η; κ7.θοοηγή
σεω;, ό σχολσ.v.r,; τη; ζωη;. 
Πράγμ:χ-:ι, εοωσε -:έρμ:χ είς τοv 
zρυσοϋv αιω·η· εοωσε -:ό δηλητή
ριο·/ ε1; τού:; οτ'ει; κσ.ί τ·r1v α.δη
y?.γt'J.'ι ε�; -ου; ).,Jχο�;· ό-�πέκρu
,�ε τ6 στοιχείο'; το,} πυρός καί 
κ:χ-:έσ-:-φε -;7.. ι•.έσιχ ·,7ι; ζωης γλ:
σzp7. z-:ι.ί &zροσψ::ι.ι:rι. 'Αλλ' ει; 
,.,6:ιτ'J. ,7.ϋτ'J., ·ή πρ6θεσίς τω ήτο 
&γ-:ι.θοεργ6:;· οέv ή-:ο Οt!Χ '/!Χ Χ7.
":7.-:pέψ11 -;·fJ 'I ζωfι 'Ι, σ. λ λ Γ/. 
δ ι σ. 'Ι ά. τ ή 'i 6 ε λ τ ι ώ
σ "Q- •• τΗ-:ο ε•jλογίσ. δι::ι. τό·ι σ:ι
θpω1:v·ι, 0·1χί Χ7.:άp7., :ό v& Χ'J.
τ'J.δικι:ι.σθ·� γά, κερδίζ11 τόv έπιού
σ�6v του Oti :οσ tδρ ιj)το; τοϋ με
":;ώπ,;ιυ του· δι6τt 0

1.JΟέ ι -:� μέγ,: 
·7, εξvzvv έπιτυγχά.ιετσ.ι σ.'/ευ
ι..pvσΠ'J.θε(-:ι.;· 11.σ:ρ-:ι.λεί; Χ'Χί εUΧΟ
j Οι &pετ-:ι.ί οέ Ι εκ-:ιμύJ ι:σ.ι, ουτε
�πό τιίJ Ι Θεύ)'Ι, ουτε ύπό τω Ι CΙ.'/

θρ(J}Π(J)'/' -Ζ.?.ί ·ή γλισχρότη:; τfις
ψjσεως δικ-:ι.ιολοyείτσ.ι υπο τοϋ
CU'Ισ.μι Χvϋ 11.ποτε) έσμ'J.τv;, '/?. ε
ςεγείp\Ι τ7.; κοιμωμέ ΙΙ'J.; δυγά.με::;
%7.ί 'ΙΓJ. έπιο&.λ·11 επί ,ης -ivθρωπ6-
τη:ο; τ+, ι έ :ρε•jρεσι ι zρησίμω·ι

τΞχ-ιω'Ι, μέσι!> -:o-J δι7.λογισμου-
z7.ί :η; σκέψεως . 

Οί &ρχαϊοι θρησ-κευ:ικοί με
-:7.ppυθμιστ'J.ι όνόμασ'J.Υ την λχ
:pε(,χy :ων �ειδώλωγ ' ιό; τήv ρί
ζ'J.'i πάση; Χ'J.Χίας' και ύπηpξα'Ι 
πολλοί εtκογοκλάστο:ι ει; τά.; δι'J.
yόρου; εποχά.:; το9 κόσμου. Το 
γvωμ:κοv είναι εισέτι εν ισχύι, 
cι6τι ή ).ατρεία των ειδώλων, :ου
:έσ:ι τιί}v cpαvτασιωδωv ιδεωv, σ.'t
δέ·ι εΙ-ισ.ι ·ή πηγ+1 παντό; κακοϋ, 
είΥ'J.t είσέ,t ή αιτiα r:ολλωy· Χσ.ί 
έr:ιχρσ.τεί τ6σvν έκτεταμέγως, δ
σον ποτέ αλλοτ�. Οί α-ιθρωποι 
πάvτο-:ε σ.πο:σχολοϋ•ιτ'J.ι εις το V'Χ
λσ.-:pεύωσι τά.; γρι:ι.ψικά.:; cpσ.vτα
σ•vπι r,�·σ.:; τιί}ν ιδίωγ, 

'Π &ιθρωπίνη σοφί-:ι. είνσ.ι πάν
τοτε πεpιωρισμ.έvη Υ.7.ί λ7,•ιθο:σμέ
νη· κσ.ί ή ορθή σ.κ6μη γνώμη εί
'/7.t μό 10'1 :ι.ά-:ι τό εγδιάμεσον με-
- r, - -, ι , _ , ,7.ςυ της σ.γ ιοι7.:; κσ.ι της γ-ιωσε-
ως. ΊΙ φυσιο) ογική Χ7.τσ.στ7.σι: 
το•) &vθρώ1:ου είv7ι 'Υ/ τr(:; πpο-
6δου. Ή φιλοσο:ρίσ. εί ηι είδος 
c-δοιπορίσ.ς, πσ.vτοτε μ?.νθά.νvυσσ.
κ:ι.ί ομως ο ,j ο έ π ο τ ε ψ θ ά.
'/ ο υ σ'J. ει; :r,v ίοσ.νικ+,ν τε
λει6τητσ. τfις α.ληθείσ.ς. Ό πνεΙJ-. 
μσ.τικός α.Υθρωπος δψείλει, δπως 
ό σοφός Σωκρσ.της, γά. σ.ποδεχθtι 
τό·ι μ.ετριόψpv η. τlτλοv τοϋ έp?.
στοϋ ,ης σο:ρί-:ι.; . Δι6τ•. οφείλει 
πά.vτοτε vά. επιΟt(J)Χη κάτι το ε-

.. ' ., .. η , Ι, κι.ε:ι.τοτεpοΊ -:ι.ψ ο,τι Χ?.τεχει, :ι.Χ-
τι τό εισέτι πέp7.'Ι τfις δυ ιητικη:; 
του επιτεύξεως, τό δποίοv ποθεί 
vά. τό κ7.,σ.,;τf1ση σ.ιωvίω:; ίδικ6·ι 

ΑΠ.Γ. ΚΟΤΚΟΤΒΙΝΟΣ 
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Oi έλευθεροτέκτονες 

ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΟΙΧΑΣ 

ΚΑΙ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

'Άρθρον Γαλλικοϋ περιοδικοϋ 

Εις το U ,ιρ σι ΙΟ'Ι π:ρ οδιιο'Ι 
Ο b e ι ν a t e u r(-:::J,<o:; 97 της 
έ6δομα.δος 21--27 ...,cπτcμ6ριου) 
κα.' εις τήι στήι η; Π ΕΗΟ\.ΙΙ 
ΜΛΣ» :δημοσ,cι.:ιθη α.ρθροι το
Υ ν ο n J e V a ι 1 1 a n t υπό 
τό; τιτ Ο) "οτ Ε \.ΕrΘΕΡΟΊ' j 

1 ΤΟ ΕΣ ΜΕΊΛΞ)' 10Σ ΑΣ 
Κ Ι ΒΑΤΠ\. \ Οϊ' , c ς τό ο

ποίο; πcρι χο ται π) ηρο ορ σ, 
περί cξελ ξεω ι η .< ι ήσcω ι δ.ά 
τό ι Τεκτο ιισμο ι εις τό; ΚαΟο; ι 
κισμό ι ιαί τα. \ ιατολιχά ιpσ,η, 
α,λ)ά, και : ιτός -:7jς Γα) λιας. 

Εις τή ι αρχή ι δ συγγρα cύς 
& ια.φέρει - ια-;; & ήγησι ι πρό:; 
α.ύτό ), ώς λcγει, ) α ί ύψη)ώ J 

προσωπ .;ιοτήτω ι, ίδ.ω:; σε6ασμ,
ω ι ...,τοώι, τcως ,<,y' μc))ό;τωι 
.Μεγά:)ω ι .λιδασΥά:λω J - οτι ό 
Στρατηγός Ντε Γκωλ έκά:λεσε 
μια.ν ήμεραν τον R ο g e r F ι ι:: y 
κα.ί του εδωσεν c ιτολ ή ι « ιά τε
λειώνουν μc τά.ς μυστ κά.ς οργα
νώσεις, περι)α.μοανομέιου καί 
του Τεκτονισμου». Λcyεται οτ. 
ό Πρόεδρο:; της .l ημοκρα.τια.ς c-

ΓpyoJσC'I cπηpcσσμε'ΙΟς cι.πό τ·η·ι 
ι::ιθι;;) ιyη ι σJζυyο ι τω, ή δποια. 
ιιαι δ α6αζc α ιτιμασω;ιιηι c,.?ι
) ολογ α. ι. \; λJ. ό 'ϊ πο ργός Έ
σω ι-cρι ιω; y'ρcται cιπων ε:; στε
ιου- σιJ ιcρyστα.� του. .λc ι cχω 
ά ιτ pp ησ ί α.J) α. Ι":ι, δ� Ι πpόπι
ται ιά. 'πογρά:ψω,. 

Κ.ι ο Rogeι Γι ey - σJιc 
χ ζc το άρθρο ι ·C,(Cι σο6σρο':; 
;,ογους δ.ά ιά. μ ή χά:μ η τίποτε. 
Ει πρωτο ς σιcπ-cτ,yι τό μΟ
ι.ο ι ' Λ.) ά καί διά. τό πα ρό ι, εά. ι 
ηθcλc ια. δράση, θά συ ισ ιτουσε 
πο ).α.ς δυσιιολια:; με του:; ύ..pι
σταμι: ιους του, επί παρα.δε:yμα.τ: 
τούς τέκτονας της ά.στυ ;ομίας. 
�υ ιεδριάζου ι σJ ιήθω; cι:; ουο 
στοά:;. Τηι« J,1Χ»ιαι-;;ηι LJ
beratιon» f\.α: δtι σJιαθρο ζοι
-;;α.ι cκεί μό ιο ι μιιιροι ά.σ-;;J ιομικοί, 
ή λcyομcνη ,,ιιοιι;,., α ).ά. yrιί ά.ρ
κε-οί δ.αμερισματάρχα . uΩστε 
ό τε l'χωλ προτει ιει καί ό Φρcυ 
μελε-a. ύτή εί;αι ή μια. εκδοχή. 
'ϊπαρχc κ�ί'ί α.).)η, ότι ό 'Υπουρ
γό:; Έσωτερ.ιω ι είχc :ή ι ιδc-,, ι 
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... , � , ' .. - .. , rη.ιr;,'J, :ηΊ 0-;:ο::1.Ί Y.7.t με1.ε:σ. σ.χα-
μ'ι . .λi•ι ϊ.p6xεt-::7.t ΊΧ ι :iσωμε θέ
σ� ι z�; -:'ΥJι Ζρtδ?.. Φ,:iyε-:ι:χ.t δ
μω; γεγο·16; �:t fι Γχωλλ:χή Ξ
Ξι:ιJJ�'- iτ:1.-:;χ,:;ί εΤ-:.,.t μ� -:.ό'ι Τε
y_-:r:ι'ιt:1μ6 ι, δt6:t Οt�φΕύγεt τbν 
ε1.ε·αο 1 :1ι;». 

1Ιεp7.t:έpω ό συγyρσ.φευς &.να
,:;;ε;:,ε:7.t εί; :i του Ίεκτονισμου 
:11 ; Γ7.ί.λ!7.;. Δίδει τους &.κο
ί ,;·.1θr;,·J; iptf:Jμo,j;: 20.000 μέλη 
εί:; :·rιι ,)lεy±i rιι 'λ•η:r;,)ή•ι, 
:fι; f7.ι ί.(::ι: ,7.t Ϊ .000 ϊ.Ξptϊ.ΟJ 
μέλ 'ι ε ί: :r1 ι �Ιεγ±ί r

1 
ι �:ι;i ι 

-:ή:. Γ,) Ϊ �1; . Xtl [r:ι·J; 7:Ξ[Λϊ:'J1J,
ί.έγεt ;;:t εzεt +. ·Ee ιtχή Μεy&.
i Ύ1 �:ι:.ι7. -:r

1
; J''7.λ/i?;, .. ;l 67:'J�?, 

C:μι•J:. Ξ� 17.t ·rι μ6 Πι Χ'ΙΞ'( ιωρt'Jμ{
'ΙΥι �tεθ ιιί1::, <;,: i ι'J.γ ιιι)p��,:,μέ ιr, 7.-

. . )1 ' - ,., . - - \ ϊ.? :r1 ι • εγ7.1 ψ .... :ο•;ι. ι :η: _ γ-
γ / � 7.:. 

Ό\ η.:,-;έpεt έ:ϊ.εt:7. ;;:t ;;ί 7.t ?.ί 
6p-r7.Ι(JJ'J:t; 7.'J:7.( σ.ιε:yεtp':iJI t.· 

1"- ' , ι ..., , .. , 
T:tOI η:tΧ7 .. μcy7..p7. . (ιt':.ι:� ε�J[-

- - ' , ύ' ϊ:?'1-';7 ι -::ι:ιι �μtΥ.�Ξ ε;:7. ιι:.ι�υ(J>JΞ�;,
) ογψ :ω ι ετ.t:7.:;;εω ι Υ.7.ι ζ r1μt
G1·1, τ.ο:.ι πpr;,εχ&.ί Ξ'J7.'Ι οί Γεpμ7.
'ιι:.ιt :-::ί Υ. z:r:ιz.·7

1
;. 

'.\η_οί r;,•jμε ιr;,: ίr;.::ι•::::;:,ω; μέ 
:·rι 1 ')fεyii Υι 1 ' \ 17.-;r;,ί Υι Ι • γρi
�ε� �:� έΞέ) εΞε -:ε/ ε11::ι�<J): tJJ� 
iΗγ::ι ι .λti±:;-ι.�ί 61 :γ1 ; :ό ι Ι > d ul 
Anxιonnaz. 64 έ-:ι7Jι, τ.r;,ίt:t-ι.61 
μ1ι:ι.1:ι:,61, :iω; 'fτ.ο•;ργ61. τΗ
το .!Ίfέγ7.: .λt07.'JY.?.i r;,; ,.7.ί τ.::,6 
ι-,, "Ι '  ' • ι Τ ο:ε:•::ι.::. 7.117. τ.ερ•J'Jt εtzε ϊ.7.p7.-
χωρfρεt -:Υ(Ι θέ'Jt ι ,r;,J εί: :ό·ι 
o6x:,;p::ι.Alexandre Chevalιer ί7.
τρ6ι ί ::ι.ρ•ηγ,;ί 6yr;,·ι ει: :r; Π7.pί
σ�. t() <->�ι\ ιξ�6:,, �7:f.ι); ?.τ..,:;χ7_ίr:_ι,j; 
(J ί 'τ)�λο� �(ι 1J :(; Ι ί'.7.ί ϊ.i) � Ι �ιέ-
γ7. 1 

Ι.� Ι 

.. '' . . � ' ' �:'i7.'JΥ.-:ιιι;ι, ::;υεγr
1 

- � ι -

χ,:ι� ιη: 'J7:(ι'J:r
1
p� ;ειJJ; -;(Ϊ) Ι 

ot:xy6pων μερίδων. 
Τπάρχουν, λέγει ό αρθροyρά.

yα;, o•Jo μεyόtλσ.ι τόtσεις είς την 
,Μεγάλην ·.\.ν:1.,ολή11,,. Ή πρώ-
''ι, κ:χλα"Jμένη ,πνευματική, η
•ϊ.7.p7.ΟΟ'Jt:ΧΧή ', iτ.αολέπει εις
:ήΊ iτ.7.λλαyήν :οσ Τεκτονισμου
σ.τ.c, 'Ιεω:έp:χ; επιδp:χ.'Jει; Χ7.t
:όνω'Jtν των φιλοσα:.ρικών α:να:ζη
:fρεω·ι, :ου iσω:εptσμου γενι
χιίι:ψ,:, ήτοι οt7.τή.;Jησι·ι τcυ χ:χ
p::ι.κ:ηpr;,; τοσ Τεκτο'Ιt'Jμοϋ ι�ς 

:.ι υ r1 -:: κ iι ; Ξ::ιιpί7.;. Ή δευτέ
ρχ -:ά'Jι; εt·ι:χι ή «πολιτtκή".
.\'J:Υι 'JΠO'J:ηp!�εt δρi"Jι'Ι επί ε

Ο·ι:κ'lι:: κι ίμ7.κο;, μέ ληψιν θέ
σεω; επί :ιΪ)'Ι μ-εγάλων προ6λη
μά:ω 1 :'lι; r,μέp7.;. 

'() ϊ.pώη-ι 1έy7.; Δtδόtσκαλο; 
Che, al!et είχε pίψεt, από τή·ι 
ιr;:7. ·iιμέp:ι. :η; εκ) οyη; του, τό 
'J'J1θr1 117. έν6; ιέου O'J\17.Vt'Jμoυ,, 
ϊ.Ο'J ,Cι'I :z7.pα.κ:fιptσα. 1 a-;ό συp
-;,χχι :GJV έ).ε'Jθέpων ανθρώπων,>. 
'Ηθέί.φε νi &λ) ά.ξη τάς μεθό
r;r;,υ: cpy::ι.'Jί7.;, σ:ρ::ι.τ.ολογfρε
ω:: χiί πρω:η&:107.ς. Είχεν &
ϊ.7.yi; ϊr;ι:ιtτέ,?ω; με τούς Guy 
:\1ollet ,.7.ί Pιerre Mendef> -
France σ·; ιεφγά."Jθη με τούς 
ίf:J•j Ι':ί'Ι:7.: τrι'Ι λέ'Jzην του C e η
ι r e Ο e η, ο c r a ι I q υ e Κ7.l 
οtε:f1ρrρε·ι cι.pt'J:::ι.; σzέ'Jεις με 
:61 :έω; ύτ.:οψfι:.ριον πρ6εδρον 
':η; Οημ ι:./zp,:τ�?.ς Lecanuet 
"-\ ·ιr;,tξε οι&.λι;γι;ν μέ Γκωλ-
) ιz.Q'J; ,Jτ;ουργι:ι,J; Χ7.l ά..ξιιΗμ� .. 
:o•jz,;υ;, με φιλελευθέρου; πολι
:ι κι;•.1:, μέ ε'1ρωπι:ι.ί;ι.r.,1';ς ι:ι1κο'Ιο
μι χ,;•;; Κ'JΥ..Ι.':ί'Jζ, με (JΙJ'ΙΟιΚ7.).ι
στ6.ς, με 1��ρξιστά.ς οίκονι:ιμολ6-
γr;,υ;, μέ σ:ιτιπ,r;ι:ι'J(JJΠΟU; τ'lις Κ-7.
Ηο) :κη; Έχ,) φί?.ς κλπ. Έπε
r;!ωςε 'J;(έ'Jεtς με y_ι,ψ?.ς του :ρι
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του κόσμου, με χώρα.ς 'Αvα.το
λικάς ... Το σχέδιόv του ήτο «ή 
συνένωσις των διεσπαρμένων . 

Όλίγcι.ς ήμέρα.ς προ της vέα.ς 
έκλογης, εδημοσιεύθη είς τήν 
Α u r ο ι e εvcι. σχόλιον με τήv 
ύπογρcι.φήv ,,'Λσμdδcι.ίος>, ψευδώ
νυμον γvωστου δημοσιογράφου 
φοιτGJντος είς πολυάριθμα. τεκτο
νικά. εργα.στήρια.. 'Έλεγεv δτι δ 
εςε:Jχόμ.εvος Μέγας Διοάσκcι.λος, 
υπό τον τίτλοv του <νέου ούμα.
νισμου >, προσεπά:θησε v ιivα.vεώ
ση τον Γα.λλικόv Τεκτοvισμόν 
διά. της «&.πολιτικοποιήσεως . 
Κcι.ί δτι θά. εκτυπατο ιiπό τούς 
πα.λα.ιοτέρους Μεγάλους Δtδα.
σκάλους Mιtrerand (ά.πλη συ
νωνυμία. με τον σοσια.λtστήv ήγέ 
την )Ravp\ κα.ί Anx1onnaz οί 
δποίοι, ηθελcι.v v' ά.να.λά6η τό 
Τάγιμα. τά.ς ευθύvα.ς του είς τά.ς 
μάχα.ς της ιiριστερας. 

Έv τούτοις, ό Anxίonnaz 
δέv εξελέγη μόνον με τά.ς ψή
φους της ,πολιτικiις> τάσεως, 
,άλλά. κα.ί μέ τήν ύπcσ�fιptξι·ι 
των <πα.ρα.δοσια.κωv,, -πράγμα., 
τό δποίοv δ άρθογράφος θεωρεί 
περίεργοv. 

Κατόπιν δμιλεί περί των διε
�vωv σχέσεων της Γαλλικής 
Μεγάλης 'Ανατολής>. Είναι δυ

σχερείς, επειδή δεσπόζει είς δ
λοv τον κόσμον ή «Μεγάλη Στοά. 
της 'λyyλία.ς . 'Ένα. παράδει
γμα.: Μετά. τον πόλεμον, δ γερ
μανικός τεκτονισμός θέλησε v' α.
vα.συγκροτηθη. 'Ήλθεv είς επα.
φήv μέ τήv ,Μεγάλην 'Αvα.το
λήv» της Γα.λλία.ς. υΟτα.ν, δμως, 
εζήτησε δάνειον άνοικοδομήσε
ως, α.ί γερμα.νικα.ί τράπεζα.ι εθε
σα.v εvα. δροv: Τ'ήv εγγι:ιησιv του 

ά.γγλικσυ κα.ί του α.μερικ'Χνικου 
τεκτονισμου. 'Αλλά. α.υτό εσήμcι.ι vε 
ρηξιν τGJV σχέσεων μέ τήv Μ.Α. 
της Γαλλίας. Συμ6ι6α.σμός άδύ
vcι.τος, διότι, πλήv της ιδεολογι
κ·ϊjς διcι.φορσ.ς - ή Μεγάλη Ά
vα.τολ ή της Γαλλίας δέν ιiξιοί ά
πό τούς προσερχομέvους πίστιv 
εις Θεόv οίοvδ-fιποτε - ύπάρχει 
και ή πολιτικ+ι διcι.φορά, διότι ·ή 
Γαλλική οργάνωσις διαφωνεί με 
τήν Μεγάλην Στοά.ν της 'Λγγλι
ις είς πλείστας περιπτώσεις. Εί
vcι.ι cι.ίσθητή ·ή 6αρεία. επιρροή 
τη;; 1εγάλ ης Στοσ.ς της 'Α γγ λί
ας εις δλοv τόv «πα.λα.ιόν κό
σμΟ'ί''. Έξ αλλου, ό φιλελευθε
ρισμός, α.v μή προοδευτισμός, 
της :Μεγάλη; 'Λνα.τολης της
Γαλλίας της προσδίδει μίαν α.ϋ
ξουσα.ν ελξιv είς γερμανικάς, ί
ταλικάς, δλλαvδικάς κ.&. στοάς. 
Είς τ·ηv νότιον 'Αμερικήν, τήν 
6όρειον 'Αφρικ·ην κcι.ί ιiλλαχου, 
αί έπαφα.ί του Γαλλικου τεκτονι
σμου ά.ρχίζουv v' αποδίδουν καρ
πούς, άλλά. είναt εκεί δυσχερής 
αυτή αϋτη ·ή θέσtς του τεκτοvι
σμου, έπομένως δέν ιiνJ.μέvοvται 
σο6α.ρά άποτελέσμα.τc1.. 

< ΤΟ αύτΟ lσχιJεt καt δt7.. τά; 
ανα.τολικά.ς χώρας - συνεχίζει 
ο &.ρθογράφος Yvon Le Vail
ant. Οπωσδήποτε, zπc1.φc1.ί γί
νονται, αν καί πc1.ρουσιάζουν με
γάλους κινδύνους, εlς Ολα τα �
πίπεοα.. Το πλείστον των &.νατολι
κωv χωρωv Δπηpξ:i.ν εί; τό Π:i.· 
ρελθόν μεyάλ'Jι προμ η·θευτα.ί μc1.
σώνωv. 'Αλλά. σήμερα., πc1.οά. τό 
γεγονός δτι δ Τεκτονισμός έδιώ
χθη εκεί, δέν μπορεί νά. έμφαvι
σθη άvτεπαναστατtκός, οιότι θά 
επρόδιδε τά [δανικά του, ουτε 
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Y'J. μετ'Ι.6ληθή ει; μυ:τ:tχή•ι ύr.ό
veιμσv οτ;ι:.,υ Υ:7. πpοετοψά:ζε-αι ή 
:χδίχησι; τής μιχροσ.στιχή; τά
c::εω;, ουτε σ.χόμη vi γivη ό διά:
ορομο; όJ.OY.1.YjpWτtzώy Υ.ομμά
τωv. Λέyετσ.t οτι εvσ.; ισχυρό; 
ivήρ μ'Ι,?ςισ:ιzσυ χ-χθεστ-ώτσ; 
ειτ:ε: rt1Ev ).:,:ζεύω πιi εί; τΥJ 'Ι 
7tοά'ι, άλλ� λ7.;�,jω ε�:, τΥ;v έξου
σίσ.v». 

Κο:ί εί:; :ή ι �ο6ιεηχή ι 'Έ
'ιωσι ι; Πρ-χχ:ιχά, δέv ϊιπσ.ρχει 
πλέον :ατσvισμό;. Κο:ί ομως δι
ηyουvτσ.ι ποι) ά. υΟτι ύπ6:ρχουv 
π�vτοσ μ7.'JG)'Ιot, O:t 'Ί θά'ίει vά 
συνσ.θροι :�θου ι έτ.:τi χσ.ί ·ιά. σχε
οιά:σου Ι μc zιμωλίσ.y ε1; το εδσ.
φος τΖ 'Ίύμ6ο) ιz Οιi 'ΙΧ συvε
Οριάση ·ή σ:οi, ι:ιτ�. . . δ:• . . . .  
Mi δέv είΎσ.ι :io67.p6:. 

'ι\ ι�ιθέ:ω:;, ε t;:: -:'Χ; ί α.ι κ�:; δr,
μοχρc1.:ίQ.; π-:ιρηηρείτ7t ά: 16.χ:η
σ�; Ξ. ιδι?:φέpο'Ιτι:ι:;, έξ?:tpέljεt �η; 
Τ-:;εχο:1) eιΟα.r..ια.�, τ"η:, 6ποί�; αί 
ι:J:ο?:ί ιε�:')υργοΌι μ6,ιοι zt; :ό 
λο•ιοί'ΙΟ'Ι Υ.7.ί τό Πc1.ρίσι. 

Στ·ηv Γιοuyχοσ) 7.Οί7., ιέ 7. σ. ι
θησ•.ς :ου τεχτσ ιtσμου ά:χολουθεί 
τή ι :ροχ ιi -;;η; :ρι) ε) ευθερcποt
ήσεω; τ·η; zώ�,ιχ;. Εί ισ.ι βέ6c1.ι
ον δτι 6 Τίτο εvδιc1.ψέ.σετσ.ι. Πρό 
ψlU)Y cτGιv, εσ:ει) ε ε η ί3ημοσιο
yράφο·ι vr;ι. ερευvήση διr;ι. τόv γc1) 
)ικόv τεχτοιισμόv. Ά))lχ οί 
γιουγ;ωσλ6:βοt μασώvοι cί η.ι γέ
ροι. υΕ ισ.; εξ σ.ϊιτωv, Υ.c1.θηγητ+1; 
ί.7.Υεπιστημίου, υ εγε στό Π-zρί
-:ϊι: ,,Είμαι ό πιό ·ιε-zρό; μσ.σGι
·ιο; του Βελιγραδίου: 63 έτω'ι�
Άλλ6:, στ·rι I ιδι7. τήv Γιeι•>γΧΟ
σλcι.6ίσ. ύπcι.ρχουv vεο:gώ-ί,pοι 
ύπ6:ρχει εvι:ι.ς δμι)ο; πού συvε
οριι:ί.ζο'J'Ι 

Ε1; τήv Πο) ωvία.v, vα.ί μέν 
δέv �πά.ρχει τεκτονισμό;, ά.λλά.. 
ά:pχίζο'JΥ yσ, λυπουντα.ι δι' αυτό. 
Είvα.: γvωστ-r1 ή τραχύτης των 
σχέσεων με-σ.ξύ του Πσλωvικου 
Κράτους χσ.ί τη; Έκχλ ησίσ.ς. 
νΕτσt, τελευταίω;. !.Υας άπό 
τού; �τcι.λιvιχού;,, του καθεστώ
-;;ο; ε:εμυσ-ηρεύθη ει; γά:λλου; 
τέκτοvο:ς, οτι είναι λυπψ:JοΥ yά,. 
μήv λειτουργ·η ό τεκτονισμό; είς 
τήν Πσλωvίαv. Θσ. συvτελουσε 
τeιυλά:χ ιστοv ει; τον μzτρισ.σμόv 
-;;�:, , 

ίμπερι,σ.λιστικη; ζέσεως,.
τη; Εχχλησιcι.ς. 

Εις τήv Ούγγσ.ρίcι.v, οπου με
τέβη προσφά.τω; εv,z:, παλαιό; 
Μέγα; .lιδά:σκαλο; τη; Γο:λλία;, 
είχε συνα'Ιτήσει; μέ πσ.)ο:ισύ; 
τέχτeι·ια; χαί ΕΨΧ l\Hycι.ι Διδά
σκα) ον. Συ ιεζ ήτησε κο:ί μέ κυ-
6ερ•ιητι χού::; έκπροσι�που;. Τού; 
είπε, οτι 7. Ι θέλeιυ'Ι / άποφύγου'Ι 
την τ•Jχηv τηc; πο) ωvικrι:; κυβερ
ι-Ιρεω::;, δη) ?.οή ισ. Jπερχεgα
σθου ι κ6:πσι7. ήμέρι:ι. c1.πο τήv 
Έχχλη:�ίο:, ·rι δποία, Κ7τέστη ή 
μόνη έστία α.vτιπολιτε•Jσεως, Ηά 
tτ:ρεπε vi έπιτρέφeιυν τό τc1.χύτε
ρο Ι τ·Ι-ι Ι CΧ νέου έγκσ.τσ.στο:σι 'Ι 
τα:ονιΎ.ώ'Ι στοGι•ι. Οί άvτιπρό
σωπeιι τη:; Υ.υοερvήσεω:; εδειξο:ν 
:vδιc1.'f'έpov. ΘlJ. ε-Jι.έπτο•ιτο, ετ
πc1.v. 

'Α)λ r;ι.  Υ.7ί εις τrιv πλευρά Ι 

το;:; Βcι.τιχο:•ιου σημειουvτο:ι ε

ξελίξεις. υΕιι:ι. φσ.ίνετc1.ι 6έβαι
οv: υΟτι το Βα.τικQ.ΥΟΙ θλίβετο:: 
δι?ι. τr;ι. ε1; τl:ι πιχρε) θοv ) ηφθέ 1-

-;7, μέτρι:ι. χc1.τσ. του τεκτονισμ.οΟ. 
'Α)) 7. οέ·ι ξέρει πώς 'IΓJ. έπ7.
ιέλθη είς το ζ·f,τημ-z σ.υτό. 
E!vc1.ι γ•ιωστόv δ:ι δ χc1.θσλικός,. 
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είσερχόμενος είς τεκτονικήν στο
ά.11 θεωρείται &.φωρισμένος, ιί,
στόσο ύπά.ρχουν πολλ"οί καθολι
κοί είς τά.ς στοά;. Είναι έπίση; 
γνωστόν δτι ενώπιον της ά.νόδου 
τG')ν •'>λιστικG')'J δυ11άμεων, τi ς 
ψαρξιστικrις πλημμυeίδος,>, ο-
πως τήν ά.ποκα.λουν μερικοί, ·ή 
'Εκκλησία είναι περίφροντι; καί 
θά ήθελε νά. συγκ.?οτήσ11 ενα κoι
'lrJ'i μέτωπον τG'J'I Π'ιευμα.τικώv 
δυνάμεων, Εvα εrδο; οlκσυμενι
σμου, ύπεράνω των θρησκειG,ν, 
πού νά. συνένωνε δλας τά.ς φιλο
σοφία;, εστω Κ?.ί μή συγγενείς. 
'() Έλευθεροτεκτο1Jισμός θά. μπο· 
ρουσε νά. λάο11 μέρος .'.\πό -:ινο::; 
χρόνου :πολλα.πλα.σιάσθησαν αί 
έπα;ραί' εστω α.ί ιiπόπειρα.ι επα
φής. (Έδω δ ά.ρθογράφος ύπεν
θυμίζει δτι ό '[ r,σουίτης πατήρ 
R ι q u e t cγένετο δεκτός με
τά. τψών, τG'J•J σφυρών κρουομε
νων, εις μία.ν τεκτονικήν στο
άv, οπου καί ώμίλr,σε, κα.τόπt'i 
δέ εδημοσiευσεν α,οθρα. περί -:ιύ
τιίJ·ι των τεκτόνω•ι, Π'Jύ πιστεϊι
ουν εις Θεό'! . '.\ να.φέρ�ι τή'Ι ΕΚ· 
δοσι ν Ί ησουίτη; καί Έλευθερο
-έκτων > -:οϋ πα.:ρο; Berteloo. 
Τέλος, ιi1ια.φέρει οτι είναι ενδε
χόμενον νά γίνωντα.t :ιπέρ μυ
στικαί διαπραγμα.τεύσεις. Πάν
τως, θεωρεί οέ6α.ιον οτι τό 1962, 
τήν άνοιξιν, ό Πάπα; Ίωάνιη; 
23ος είχε•, εκδηλώσει ένδια.φέ
ρον, καί ενας καpδt11άλιος, γνω
στός εί;; τήν Κούρια. της Ρώμης, 
πηyε στό Παρίσι οπου συνήντη· 
σε τόν Μέyαν .λιδάσκα.λον μια.ς 
εκ των οργανώσεων, μέ τον ό
ποίο•J συνεζήτησε περί του τρόπου 
άρσεως τοϋ iφ,ρι-:ιοϋ -ων μ, 

σι:)•ιι,,ν απο -: rι, 'Τ,"'-,α • η_,ίι;ι.ν. :C:I -
να.ι χαρα.κπ�?tστι κόν δτι κα.τά. 
τήν τελευτα.ία.ν Οικουμενικήν σύ
νοδον τοϋ Βα.-:ικα.νοσ εγινα.ν ν,j. 
ξεις περί τοσ Τεκτονισμοϋ. 

'Όλα α•Jτά. δέν &.ψήνουν τούς 
Τέκτονα.; ά.δια.cρόρους. Ιlα.ρηκο
λούθησα.ν τά.ς έργασία.; τη; Συ
νόδου, χωρίς ίδια.ιτέp7'ί συγκίνη
σιν η ενθουσια.σμόν, πάντως «με
cά. σεοα.r;μου . Περιμένου·ι λέ
γουν, ν' σ.παλλαγfι ·ίι 'Εκκλησία. 
από τά.ς "ιμπεριαλιστικά.ς νευ
ρώ'Jεις . Π?οσcράτω;, ενα.ς πρώγ 11 

l\lέγα;; Διδάσκαλο;; της �εγά
λ �; 'λνατολης (παρ' ολον οτt 
θεωρείται σα.φιίJ; &.·ιτικληρικ1ι) 
ύπέ6α.λεν εί; τό εργαστήριον τω·; 
,<'Ιπποτών Κ?.δώς,> τό κείμενο•J 
τrις Συνόδου επί τi'ις θρησκευτι
κή; ελευθερίας. Καί δλcι. τά. ά
νωτάτου 6α.θμου ί,?γαστήρια. θ¼ 
εχου·J κατά. τήν εφετεινή·, περίο
δον τό έξη; θέμα. έργα.'JιG')ν: Τό 
κείμενο•, τη; Συνόδο•; περί θpΥ · 
σκευτι κη; έλευθερία.ς συμοι6ά-
ι,..- 1 1 \ � -,,ετα.ι με το'ί τεκτοΊικο'ί ο•;μα.νι-
σμόν; 

Κα.τα.λήγων, ό &.ρθρογράφος 
παρατηρεί δτt πολύ; κόσμο; 
Π.?Οσέρχ ετα.ι ε ί; τά.ς λευκά.; 
έορ-ά.ς» τώ'ί τεκτόΊω1

1 κα.ι οτt 
οί νέοι ζ ητουν πληροφορία.;;. Έ 11 
τούτοις, σημειώνεται εί; τή·ι 
Γα.λλία.ν κάποια. πτώσις τοϋ 
πνευμα.τικοϋ επιπέδου, i3ιότι αί 
στσαι πέ τουv όλοέν εt; :ό εί
δος της «αδελφική;; συντροφιάς» 
η <' ιλικης λέσχη; . .lιά. τον γσ..λ
λικόν τεκτονισμόν, τώρα, ίσως, 
είναι - λέγει-ή τελ:ωταίσ.. ε1,

κc1.ιρία. α:ναi3ιοργα.·ιώσεω; κα.ί ιi
ν�ζωογοΊήσεω;;. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Σtό τzαpi τού Βερολίνου 

Τό <'ι,ύiοι•θον ,είμενον είναι 11 όμιί.ί<ι, -ιοί• εκrψε ό i\1οι σοι•ί.μάνο; ίε-
ρεύ; �1uhammad Yahya Buιt στό Τfμηο; τοϊ, ΒεοολίΥοι•, τι'ι. ριστοί•-
ΎΠ\'α τοϊ• 1 %3, . ιιροι·σία τϊ1� Ί \' ii; ,ρι κιπίσση; KaJat Taqi 

Τίι εί αμε ημο ιενμiνο στό Η'ι ομα ιαίο ,εριοbι:ιύ τϊ1; αχιυρη, ιά 
,oi.,, μοι'<'!ο1•λμάι·οι•; ΊΥ ία; και Παχιστάι• «The Lι ht» ι.ιιί τό μηαφράσα
με χάριν τι71ν ι'ιναγι'{•>στι7η· τοί. << Ιί.ισοίi>>, στά ,λαίσια τοί• θεμελιι' δοι·� σχο
. οί• το1•. τη, ι'ι.1·οχη; ,-αί σι, ·εργασία, ϋί.ι•ιι· τιίι · θρησ-ηιιuν, άπύ τί; όJΤ ίε; 
,.αμι,..ία δί·Ι' ε1ηι.ι ά\'l•JΤερα τη; 'Δ.ί ηθεία;, οί;τε τi1ν μοl'G,ι,,λι·ί, μiι εfηιι, 
:iλε ,, :τίθε, ηϊ� θfία, q:ωτιiί.,. 

Lίναι με 1ά/ η εί,zαρίστησι να

σμίγουμε ξ να στο ναό μα;, 
-τρό; το τέλο:: του ετου;, με τ11 
i, χ ιρία του -τανη rυρισ ου τη; 
Γεννήσεω; του Ί ησοίi, ό ό
ποίο; ύπηρξε ενα; α-τό το'; 
μεγύι ου; ,νευματιΥοί,; {yγέτα; 
τΩυ ιόσμου. 

Ποιο; εί •αι ό σyο:τό; α ι•τοϋ 
του ,ανηγυQισμου, Και γιατl η 
11μέρ u' 11 έο(.!τάζετω ;ιάΟε 
/ ρόνο; Είναι δί•ο σηιιαν ιιύ ε
ρωτήματα και 11 απύ.ντησι; εν
.διαφέρει ιάθε ,ιστόν Κατύ. τ11 
γνι;ψη μου, ' πανηγυοισμό; τη; 
il έρα; τιjΊν Χριστουγέννων έ
νέχ ει μεγύ) ο σκοπό, διότι βοη 
Οεί ο1cυ; το'; ,ιστοί•; νύ συγ 
ι.ενηιωθο - · στrJ ' Θεό κuί ,' rl
νανε<ίJσουν μέσα του; τ11ν ' Ϊ ή 
Οεια, ποί, εφε(.!ε ο μεγάλο; ,νευ-

ατιιό; 1iγέτη;, ε:τίση; νύ ά
φυ:τνίσοι•ν μέσα του; το ευγε
νέ; :τνευμα, ,οί• θα τού; υοη
θήση 1ύ διεξάγουν μ' ε:-ιιτ ιίυ 
τον άγι:ί)να τη; ζωη;. 

Τ�Ίν :τuρuμον11 τη; έοQ η; αί•-

τη;, δλο το 'Όνο; αίσΟάνεται 
καί ενεργεί ομοια. 'Όλοι οί αν

Ορω,οι, ανδρε; Υαί γ ναί')(ες, 
νέοι και έροι, αισθάνονται εί,
τιιχεί;, αλλάζουν δώρα, προσκα-
1.οί ' τού; φίλου; στό σπί η 

του;. �υγγενεί; ,ωί φίλοι, πο' 
δέν μπόρεσαν, ίσω;, μια φορα 
YU. συναντηΟο -ν ολον τον χρό
νο, σ ναντ�νται με τ�ν ευκα� 
ρία τη; Όρτη; α 'τη;, ανταλλά
σουν τί; ίδέc:; των με το καλό 
"'1:νεύμα ποί, ιιΥολο Οεί αiΊτέ; τίς 
ΟρησχευτιΥέ; έορτέ; Υαί ετσι 
αναπτύσσουν μεταξίι τους αίσ0ή
μυτα υνΟρι:ηινu, πράγμα "tO ύ 
σημαντικό ισ το πολιτισμό. 

Τα. έΥλεηά φ-γητά, ή ανταλ
ϊ.u,οΊ ε' χι:ί'Jν καί 11 ύποστολή δώ
ρων είναι μέρο; τοϋ έορτασμου. 
' λϊ ύ το μάλλο σημα,•τιχό μέ.-
ιο; το έορτασμο -, "t01J δε 

:τρέπει νά τό ξε_(νοίiμε ε κειται 
στό " εγο,1ό; δτι ρέΠει ά σκε
ιτ<ίψεΟυ ηΊν ζω1Ί τού μεγάλου 
πνευμ τικοϋ f1γ 'του, του ό οίο 
τ1 1ν γέννησι έορτύζομε, καί να
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Ή Πι \ίο,αθηκη ΓQH1'f1,(l•Hr, τη:; l\Τοσχιι:; ι'ι:τΕ ,<τησΕ ηι Ευταίι,>:; uιά 

άριστοι•ργηιιατικη Εί/uΙα τού Σ ωτηρο:;, EQYO\' τοi) 13ου αίι7\\ ο·:;. 

Εϋρίσητο στό Νο6ογ,Ε, Εω χωριοιδάκι τη:; ιτΕριοχ�ϊ; Γιαροσtά&, 

σέ μιίι ι!κι.1,ησί11. -Η τι11 ιιαι•ρισuΕ I η άπό κιι.η ου:; ,αί χρειάσtιηη 

άποκαταστασι:;, ό:τύτt ή uορφη τού Χριστού q;ά1 ψΕ ηρωη και 

ι!πι&ι ητικ11. 

ενθυμούμεθα τα ομορφα λόγια 
και τις εύγενείς πράξεις του, 
ωστε νά διαιωρφώνουμε την κα
θημερινή ζωή μα; σί,μφωνα με 
το ε,ύγενικο παράδειγμά του. 

Πρέπει νά ενθυμούμεθα δτι 
οί πνευματικώς ύψηλά ανεπτυ-
γμένοι θρησκευτικοι ήγέται, τούς 
< 

' 

'δ 'λ ξ < Θ ' ' ' οποιους ε ια ε ε ο � εος και α-
πέστειλε στον λαό του, ε1ναι τά 

πρότυπα, πού δ Θεος αγάπησε 
και τούς εδειξε το φως του. 
Μέσω αυτών των προτύπων ά
νηγγέλθη δτι εκείνος, πού θα 
διεφόρφωνε την ζωή του σύμ
φωνα με το πρότυπον, θα εδέ
χετο επίσης το Φως του Θεού 
και θα ήταν δ 'Αγαπημένος 
Του. <Ώστε ή αποστολη των 
προτύπων εχει το νόημα διακη-
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ρυξεω:: τοι- Θεοϋ :τρο; τον λαό, 
ό όποίο:: θά 11θελε νά κερδίση 
ηΊν φιλία τοϋ Θεου και προ; έ
κείνου:: πού θά 11θελαν ,•ά Τον 
i'Ηορίσουν, Οτι θα ησαν δεχτοί. 
απο το, Θεο, φθανΗ ν' dχολου
θ11σουν αυτό το ευγενιχο :ταρά
<'ΙΗγuα. Τοί•το σημαίνtι οτι ό
ψίλοuε ·.rx χ(!ησιuο:τοιοίiuf τί:: 
ίzα,ότηη:: :-ιού ό θfο:: μα:: ε

δωσε, δμοιε:: μ' έχείνε; ποιι �
Ι'Ιωσε στον :-ι, ευματιχό 1\γέτη και 
-τlς έχρησιμο:τοίησε. Έδ<ίJ εyκει
ται ή σηuασία τοίi έοι.ιτασμοίi, ό 
ό:τοίο:: Οα u:-ιοροαιε νά 6οη0ήση 
του::; :τιστοι•; 'α άνα:τολήσουν το 
tυγενιΥΟ Πα(!U(')Η i'Uα τ,ιii Ί ησοίi 
καί νά εu:τΗ υσΟοί,· απο τύ. (J)
ραία λο·για του Υαι τί; καλε:: 
:τραξει:: τοι•. 

ΔFν ιΊναι, ϋεβαιιι, bι•νατον 
, u σι<ηη1σωιιc, στο δριιχύ bιά
στημα μια:: όμιλία:::;, την ιΊuορq;ιι'ι 
τη:: ζωη:: τοίi Ί ησοίi λε:ττομι
(JΙJJ:;. Ώστόσο, Οα :τροσπαθήσω 
νά εξηγήσω μερικά σημεία ποί, 
εχουν μεγάλη επίδρασι ση1 tω{1 
μα::;. 

Στι'> χατά :\Ιατθαίον Ευαγγέ
λιο, στο 4ον 'ί'εq'άλαιον, διαβά
ζομε την ίστοιιία τοίi πΗρασμοϋ 
τοϋ Ί ησοϋ. Ή ίστορία συνίστα
ται σ' r,u αLσιόδοξο μήνυμα 
,rρο:: τον ι'ίνΟρωπο, δτι μπορεί 
,•α υπερ, ικήση rον πειρασμό καί. 
,•ά τον κατακτήση. Ή ευχάρι
στη C1'/γελία τη; ίστορία; αuτη::; 
δεν εlναι συνηθι.σμένη. 'Εάν έν
τυπόJσωμ1:, το δίδαγμα στο νοϋ 
μας, μπορεί νά φέρη ευγενική 
μεταδολ1Ί στή ζωή μα;. ΦέρνΗ 
μια ήθική καί. :τνευματική άφύ
πνισι και. μα; ένθαρρύνει στήν 
.πάλη κατά τοϋ πειρασμού, στην 

ί•:-ιερ, ίκησι και κατάκτησί του. 
'Οσοι άχολουθοί-ν το ει•γενικο 
:ταοάδει "Uα τοίi Ί ησuί•, ιiνα
:ττJσσου�· μiσα του; τ�ν �θιχ� 
εzεί, η δυ,αμι, 11 όποία τοί,:: βοη
Οαει !Jαθμηδόν νά q:-θιχσουν στι'>ν 
ί•ψιστο βαθμό :τ, tυματικη; εξt
λίξεω::. 

* 

«Πύ:::; οστι:: ακοί•Η μου τοί,:: 
λuyου:::; τοι•του:: και ποιtί αίΊτοίο::, 
όuοιι�σω αι,τόν ιίνδρί φρονίμ(!-), 
οστι:::; ώχοbόμησε ηΊν οίκίαν αυ
τοίi επί την πiτραν». (Ματθ, 
ί: 24). 

Αί•τή 11 παραϋολ1Ί ί•πuγραμ
uί(ει την άλ{1θfια δτι σί,μφιύνα 
μ� τον Ίησοίiν, 11 τήρησι:: τιον 
έντολιίη• καί 11 έφαρμογ1Ί τοϋ νι>
μου tl,αι ελω; τού Θωί, καί ο

χι χατάρα, δπω::; έρμ{Jνfυσαν μΕ
ι,ιικοί. σπουδιωταί. 

"Ισω:: εν0υμείσ0f τ11ν συνο
μιλία τοϋ νωρου πλουσίου μi 
τον 'Ιησοϋν. Ό ν{ο:::; ερωτηΜ: 

«Διδάσκαλf ιlγαΟί, τί. άγαΟον 
:τοιήσώ ίνα l'χω ζω1Ίν αiώνιον ;»
(Ματθ. 19: lG).

Ή ερόηησι; τοιϋ νέου εκφQά
ζει τα αίσθήματα πιιντί1::; κι1λ() 
πίστου προσό>που- ΑυηΊ Fίναι καί 
11 δική μα; επιθυμία, επίσης. Ό 
Ί ησοϋ; ιiπήντησεν: <<Τήρησον 
τα::; εντολά::». 

'Ιδού 11 -όδό;, ή ι'lγουσα προ::; 
την αίιί>νια ζωή. Τ-i1ν f δειt,ε δ 
'Ι - κ ' Ν ό ' 'ζ' ησους. αι οταν νως ε ητη-
σε εξηγήσει::;, ό Ίησσίς εlπε: 

«Ου φονεί•σει::;. 
Οί1 μοιχεί•σει;. 
Ου κλέψεις. 
Ου ψευδομαρτυρήσεις. 
Τίμα τον πατέρα καί τήν μη-
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τέρα, καί άγαπήσεις τον πλη-
σίον σου (σς εαυτόν». 

Τί ώραία και είρηνικ11 διδα
σκαλία! Εfναι αί 'ίδιαι εντολαί, 
πού εκήρυττεν ό λΙωύσης, 1400 
ετη προ τού Ί ησού. Ό Ί ησο1]::: 
τις έπανΕλαδι και ύπεγράμμισεν 
δτι πρέπει νrJ. τηρούνται μέ πλ11-
ρη είλικι_ιίνΗα και εκ ϋάΟους 
καρδία::;. 

«Πάντα ταιίJτα έφυλαξάμην εκ 
νεότητός μου», άπήντησε ό νέος. 
Καί ό Ί ησοϋ::; τοϋ ε ίπΕ: 

<αιι θέλΗς ταΗος f.ίναι, υπα
γε πώλησόν σου τα υπαρχοντά 
και δός πτωχοίς, και εξεις Οη
σαυρόν έν ο�ρuνφ, και δεύρο 
ιlκολούΟtι μοι». (1\Ιατθ. 19:22).

'Η συνδιάλεξι;j αυτή δείχνει 
δτι είναι μFσα στή δυνατότητα 
τοϋ άνΟριοπου νά τηρήση τάς εν
τολάς τού Θεού, να γίνη τέλειος, 
ώς ό Παη1ρ ό εν τοϊ::: ουρανοί; 
(Ματθ. 5:48), αρκεί να δαπα
νήση δ, τι διαθέτει για 111ν ϋελ
τίωσι των συνανθρι;)πων του. 

1\Ιιά αλλη όμορφιιΊ ποί, ϋρί-
σκουμε στα λόγια τού 'Ιησού 
συνίσταται στο δη δΕν εδωσε 
σημασία στην εξωτερικΥJ μορφ11 
τού νόμου, άλλα στο πνεύμα του, 
πού φθάνει σ111ν καρδιά τού αν
θρώπου και 111ν εξαγνίζει. Στον 
καιρό τού Ί ησού οί Φαρισαίοι 
κατείχαν τα λόγια του νόμου 
και εφήρμοζαν τήν εξωτερική 
μορφή του, άλλα αγνοούσαν το 
πνεύμα του, ησαν δέ ύπερήφα
νοι για το γράμμα του μόνον. 
Ό Ίησοϋς σαν αληθινός ουρά
νιος διδάσκαλος, ετόνισε την ση
μασία της άγνής καρδια : 

<<'Εκ γαρ της καρδίας εξέρ
χονται ιαλογισμοl πονηροί, φό-

νοι, μοιχείαι, πο(1νείαι, κλοπαί, 
ψf.υδομαρτυρίαι, δλασφημίαι». 
(λ1ατ0. 13:19).

Ποιο::: θ' ιlμφισδητοίσι: τ�Ίν 
σοφία των λόγων αι•τιi)ν; Είναι 
όλuφάνι:ιιο δη τ11ν στιγμ11 πού 
ή καρδιά τοϋ άνθρώπου Οά γε
μίση άyάπη καί μιyαλι:ίον Θε
οϊi, Οά &δυνατiΊ να μισ11ση 11 νά 
ένειιγήση άντίΟετα μέ το Οέλημα 
του Θεού. 

Στύ. χρόνια τοϋ 'Ιησού επι
κιιατούσι: επίσης ίΊ ύποκρισία. 
Οί Ορησκευτικοι σπουδασται και 
ό συνήΟης λαός εφήρμοtαν τ11ν 
έξωτερικ+ι μορφή τοϊ:i νόμου, μέ 
τύν πόΟο νu έπαινεΟούν από τ11ν 
κοινωνία. �εν το εκαναν για ηΊν 
ύ.γάπη τού Θεού, άλλα προσηύ
χοντο η εδιναν ελεημοσύνη για 
να τού::; δλέπη ό λαό::: και νά 
τοί,ς έπαινη. 'Η τάσις αυηΊ χα
μηλιονει τον ανΟρωπο και τον α
πομακρύνει άπό τον Θεό. Ό Ί η
σους εκαμε αγώνα κατά της ί1

-

ποκρισία::: αυτη; και τού::: τέ
τοιους ανθρι;)πους τοίι; άπεκάλεσε 
πνευματικά τυφλοί,; και νε
κρούς, συν{στησε δ� στους όπα
δούς του να μ11ν προσεί,χωντuι 
και να μ11ν έλεοϋν σαν τού::: ίιπο
κριτάς. Είπε: 

«Προσέχετε την έλι:ημοσύνην 
ύμων μη ποιείν εμπροσθεν των 
άνθρώπων προς το θεαΟηναι αυ
τοίς εί δέ μήγε, μισθόν ούχ ε
χετε παρά τφ Πατρι {ιμιίιν τφ 
έν τοίς ούρανοίς». (Ματθ. 6: 1). 

Τέτοια λόγια μπορούσε να πη 
μόνον ό θρησκευτικός ήγέrrης 
τού όποίου ή χαρδιά. ηταν καθα
ρισμένη από τον Θεό. Τον λαό 
των υίων 'Ισραήλ ό Ίησο-ϋς ά
πε-χάλεσε τυφλούς, κωφούς και 
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vεzροι·:::, δ,οτι hεν εδλαuν ηΊv 
άι.ήθεια, :τοι• εzηρι•σσε, τοι•, αν-
1 ίο, τον :τολειιοί'Οαν. Εϊ..,ε: 

«· Αq:-ετε αι•τοι·;· όδηγοί είσl 
τυφλοί τυφλιο, · τυφλό:: δ� τυ
φι.ύν εάν ύδη','11, αμφότεροι f ί::: 
6όΑυ, ο, :τωοίt\0ται» . ( :\ΙατΟ. 
1- 1') Κ ' "ι � D: ,. • αι ;τα .t ει:τε: 

«\ιά τοί-το εν :ταοαοολαί::: 
/.(tl.(�) ιtt•τυί:, ότι r,λι::τ�νη::: ου 
6λέ,οι•σι zαί αzοι·ο, τε:: 0\)i'. 

ιίzοι•οι•σι,, οι•δε σι•, ιοί-σι». 
(:.Ιατθ. 13: 13). 

Ό Ί ησσί•::: :τε(Ηf ','ραψf σι.ι-
φι7J::; αι•τ11 ηΊν άι.ήθεια δτι f)ί 
(ί, τί:ταλοί του Ε zουν crυσιι.C1 μά
τια κσί 6ί.ε:τοι•,' εχουν φυσιzά 
αίΊτιά καί ακοίiΗ, ιΊ.ί.λά δi:ν ολi
:τοι·ν το φuJ::: του Θωϊi, :τού rρ
zετuι Uf ΤΟ\' Ίησοί-. Ή λέΞι::: 
<<σt•\Ιοίσι>> (i,,οοί,ν) :':τίση; εl
Ηtι αξ•οσημfίωτη. Οί α, Οι:�ω:τοι 
:τοί, bfν εν, OOl'\ το u11νι•μυ τοϋ 
ΊησοίΊ δΕν /:χουν σΕδασuό στύ 
uύτια του::. Τοί•::: 0Εωρ� ί τυφλοί,:: 
Υαι zωφού::: .. Ezfι σηιιασία γιά 
τiιν ϋνΟρω:το ΗΊ. ϊίι.οί•η τι'�ν λό
γον του Θωϊi zαί νά τον {ννοη, 
ιΊλί.ω::: τελεί ει; ·Υ.ίνδι•νον zαl δεν 
ι1:τοδίδfl :τνΕι•ιωτιzι'�ν zυρ:τό. 'Ο 
'Ιησού:: εl:τε: 

«Παντι'1::: αιοί•οντο::: τον λό-
γον τη; δασιλΕία; zαί μ1Ί σιινιέν
το:::, rρχεται ύ ;τονηριJ::: Υ.αι άρ
:τάζει το εσ:ταρμ{νον εν τϊι καρ
δίq. αύτού,>. (:\fατθ. 13: 19). 

Καl ό 'Ιησού; έσιι,έχισε: 
<<Ό δέ έ:τί ηΊν καλ-11ν γην σ:τα

οεί:::, οίiτο; έστιν ό τον λόγον α
;ιούων zαί σι•νιuJν». (:\ΙατΟ. 13: 
23). 

Ό 'Ιησού; δεν λiγει δτι οί. 
ιΊ:ταδοί του πρέ..,,ει ά:τλGJ; να 
ακοί•ουν τον t.ό',10V zαι \'U. ΠL-

στέ�•ουν. Ζητcϊ α:τό τοί•; δ:ταδοίς 
του να άκοι•σουν καl νά f ν
\' ο ή σ ο υ ν τον λόγον. ιότι 
δεν μ;τορεί κανεl; να t11ση μέ 
το ','ράμιια και να το θέση σ' ε
φαρμΟ','η, αν δεν εννο11ση. 

Τfλο:::, θά 11θελα να σημειι�
σω μια ιιλλη ομορφιά στί::: δι
bασχαλίε.:: τοί- Ίησοί•. Έτόνισi' 
ότι zαθΕ, α::: ιl:το τοι'•::: ό,αδοίι:: 
τοι.•, ανδρε: ,αί γl'ωίχε:::, ιτρf
:Ίf ,ά. αίσθάΗται ΤΙ]\' fι1θίt\1η 
η7η ,,!_)α:.ΗιJ\' ΤΟ;' Υ.ηι \� φf !_)!] ()
Υ.αθΕνα::: τοι•; το φορτιον του 
Ίησοϋ. 

<"Αοατε τον ζυ v ό ν ιι ου 
- 1 ' 

εφ' ί,uίi; καί uάΟεη ιl:τ' έμοϋ, 
Ωτι :τ!_)αΟ::: f ιμι Υ.αι ταΠΗVΟ; τrJ 
;ιαρδίf.!., Υ.αί Ε ί1ρ11σΗΕ ι'i.νάπαυ
σι ν ταί: ψι•χαί.:: ί,μ ι7Jν· ό γαρ 
�υγι1:: ιιου χQψηο::: καί το φορ
τίον μοι• UυφQόν fστι». (Ματθ. 
11:29,30). 

Ποιrι είναι τό φιρτίον τοίi Ίη
σοίο, :τοι'• :τερι','ρύφται ι:J::: lλα
ψρό,; Δiν μ:τορεί νά είναι αλ
ι.ο, ;r:avcΊ. 11 ? κτιΞ1.εσι; του θελ11-
ιιατο:; του Θωϋ ση1 ζωή του κα-
0fνό:::. Ό 'Ιησού:: ΕίπΕ σχετι-

«Οί, :τu; δ λέγων μοι, Κί,ριε 
l( ί•Qlf, f ισελfίισf.ται Ει; T1l\l 

f!ασιλείαν τuJν 01,ρανuJν, αλλ' ό 
:τοιuJν τύ θiι.ημα του Πατρό; 
μου τοίi έν τοί::: οιΊρανοί:::,,. (Μα
τθ. 7:21). 

Καl TfJ)Qα ας προσευχηθούμε: 
Κί,ριΕ, δ αποστείλας τον Ίη

σοm• ιiJ::: Ά γγελιαφόρον προς 
11μϋ; δuJσΕ μας τ11ν δύναμιν ν' 
dκ.ολουθήσωμε τ11ν ι»ραία διδα
σκαλία του Ί ησοϋ καί νά έκ
πληρόJνωμε το θΟ.ημά Σου στην 
χαθημερινή μας ζωή. 
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Θηηία ό δίο::;. _ � ποιύ ίιιιω:; ίδα 
ηκο σι τοιω '\ρχη, ίηα, /,)fιτου
μ� καί ζοίιιιε ;ιαΟ ιιιρι,ι'ι τη, ιί.'Ηl.πι
στικη ίσοπiδι,1ση τιiιν πωτων στό, 
κόσμο uα:::; Θηηία - θά Ηγαιι� 
Οιοιογι;ιι'ι - ί•πο τι'ι ϋπ;α τη:; ού
ρά,ια:;, τη:; μtταΟανιΊ:rιιι:; πατρίδα:; 
τοί, ιί.,Ορωποι• Θηηία στφ 'λγάrcη, 
στην lπιιίκΗα, στην lηιμοτητα, στη 
θυσία, στον σε6ασμό τοϋ dλλου. 
Άλλ' α:; ιιείνουμι στό πριϊηο: Οη
ηία στην '.\γώτη. Λύτό τά λiΗ ωα 
καί τά ί11ηρδαίΗι ωα, ιύτυχιiι:;: καl 
γνιόση, καί σοιrία, ιιαl άξιι:ιματα, ;ιαl 
πλοίrτη, ;ιαί γιά τοϊrτu i1 Οηηία αι>
η'\ ι[νω όλοκληρωτικη οyι μό, ο γιά 
κάποιους άνΟρώπους, ίιλλά γιά ολουc 
τους άνθριόπου:; που ηρθαν καl Μρ
θοι•ν στη γη. L' αι•τή τή θητεία, ;ια
νένα �πάγγελμα, οiίτι ;ιαί τά γιρα
τειά μποροϋν νά σταθοϋ\' �μποδιο. 
Είμαστε Ο.εύΟεροι, άλλά καί ί,πεύθυ
νοι, νά θητεί,σουμε, άπό τi1, άρχi1 ω:;
τό τέλο:; τοϋ βίοιι μα:;. 

ΚΩΣΊΆ Σ ΤΣΙΡΟΙΙΟΤΛΟ � 
«Κιιθηιιερι\'Υ]», lG.10.66 

ΕΠΙΙΤΗΜΗ - ΘΡΗΙΚΕΙΑ 

EIMAI ΑΔΕλΦΕΙ 

Οί πιό ίσχυρές δvνάιιεις που 
διαμορq-ωσαν τόv πολιτισμό 1--α:; σή 
μιρ� εlν�ι � l :ι

ιστή�η �αl � θρη
σκεια. Με την επιστηιιη ο ανθρω
rcος ιια.θαίνει πολλά γιά τά μυστήρια 
της δηιιιουργίας. Μέ τ11 θρησκεία 
θΗ-ι ,ό ν,ωρίσ'] τόν 'ημΗοιιργό. 

'Η επιστήμη καl ή θρησκεία εl
ναι άδελφές. Καl οί δύο έπιδιώχουν 
τη δ1•μιυι•cγία ι,ός καλύτερου κό-

σμοι•. 'E,G1 i1 iπιστi�uη Cητιί. ,ιί iλίγ
�η τί� δ11'\0αι.ε�:; τ_ϊi:::, ιι ί,σει,,: γίιρ�,1 
μιι:::, η θρησ;ιfιιι ιΙfγχΗ τι:; δι•,α
ιιΗ:; τη:; ιrί•σιω::: μfσα ιια:;. 

"Ο I ιι ί1σα f ίδαιιι ι'ιπο τιι ιιι•πτi�ριιι 
τοί, ΣίΙU.πα,-τοc: iπιl\εl\ιιιuι,οι•, τi1ν 
ι'bτοψη γιά τηγ ;ταροι•σίιι τού ι\ημι
οι•ργοίi. llροσωπικα, �χι,1 σχηιιιιτί
σει τη, πεποίθηση γιά τη, παρουσία 
Του. Πισηύω στή, πατροτητα τού 
ΘΕοϊ, καl στi1ν ι'ι.δει q- οτητα τοίι rί.,
Ορι:ιπου. Οί iπιστ1μιο, ε:; πισnί•ου,, 
ύτι στη crί1ση η ϋ}η bbν μπορ1:,ί ,ύ. 
καταστραq η, α\' δέν μετατραπη σε 
i, i ργΗα. Krl\ έ Υα ιιόριο δέν ιιπορεί 
,ά �ςαψηισΟη, χωριζ ,α c'ιqήση ι
χ,η. Ί-Ι q-ύση δiΥ γ,ωρί"'ει iξοΗω
ση, rι1.λά μόνο ι.�τασχηuατισιιό. 

Για μέω, ή '.\Οανασία flωι ή σιι
,iχιση τη:; ;ηευιιατικη:; ύπάρξεως 
L(fT(ι τό ΟάΥ(ΠΟ. 

· Λπο τη,· αύγή της ίστορίω::, ό ίί.ν
Ορωπος ι'.ίρχισ1:. ,ά πισηύη σττ1ν άθα.. 
,ασία. Λι•τό τό στοιχείο -ί•πάρχει 
στί:; πρωτυγοΗς πεποιΟήσειζ τοϋ άν
Ορώπου, άλι ά καί σέ ολΕ � σχεδόν τl; 
Ορησκείε�. 

Ή καταγωγi1 καί ή σύνθεση τοϋ 
- ίιμπα Υ1Οζ άποnλοϋν ιιεγάλο μυ
στ11ριο. 'Ακόuη καl αύτού; τους ζων
ταν�ί.•; όρ;vα,ι?'μού�, δέv �οροίιuε 
καλα - κ1;λα ,α, τ?υ; κατ�λα6ουμ:.
Μπροστα ιια:; αΥοιγεται τωρα ό αι
ώνας της έπιστήμης, άλλά, δεν μπο
ρούμε ,ά άvαγιίρουμε τείχος άνάμε
σα στήν έπιστήuη καί στή θρησκ.εία. 
Πολλίι πράγματα ι...τοροί•ιιε καl τά 
έξηγοϋιιε μόνο μέ τήv πίστη. 

ΒΕΡ ΕΡ ΦΟ ΜΠΡ ΑΟΤΝ 
q:Nrα», 16.9.66 
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· λ: :τάρουuε ε, α zοι, ό6ιο, τi1 μο
'Ι ί1 .'�.ιοn•σίοι• 'Α;ω) οι>θεί τό βι.::α,
τηο ώρολογιο uί σταθερ� ωρα 12 
ι(�τιι τη bι>ση τοί• ηΙ.ιοι•. 'Εξι ισρε: 
�·ηιτ' ά,ο τι: 12, δηιαδή zα,ά τΗ 
uωαη•χτα, άοχιtει ό �κα,ω, («i1-
τοι δωbε·ια ,οuυοσyοη,α ιω μετα
,οιαι τρια,οσ,αι,). \ιαριεί μια ί:ιρn 
'λ•ιοι οι•θε I χι ιρ : διαιο,η 11 α,οι οι•
θίιι τοί• Ορθρου (η7ηρι,η :τροσΗ•
yη), ύιρε: τρεί:. :ί\11αu1ση ίι>ρα ά,α
-τιιι•ση στα ιΟ./.ια Μιση {,ιριι Ι:τοι
μuσια ".'LU τφ 101, η ,ροσΗ yη. Μ1ά 
uιση ί:Jρα ι Ητοι•ργιιι ,ω ;τuριu.Ι.ηση. 
Μιση :,ιριι γεί•uα στφ 101,η τρα:τε
'-α. Ίεσσερι: uJρε: διο.:,φηuατα , 
Ι)ηι αδη διαqορε: i•:τηρεσ1ε :. Δt'U ω
ρε: ι'ι,α,ιη•ση ,ιιι ιηl �τη. Μ1αι.ιση 
ί,ρu δΗιιο,ηtια,u . i1ιu ί,ιρα �σ;τε
ι ο:. :ΊΙ1ση ί:Jρα δεί-τ\ο. Μιση <•Ι(ΗΙ 
:ηρ1:τατο:;. Μ1ση {;>ρα 11 ι'ιιοΙ οι θίu 
τοί• ά.,οδει:τωι•. ] fiHε ύ>ρε: ,υχη-
01,η ά.,α-τι11ση Στο Βατο:τiδ1, το 
ί,ραριο, ,ιιτα το ΗΟ iΊωροι oy10, ε[ 
,01 /1γωηρο ,ερί-τιο-ιο: ησσερι: τη 
, ίιχτu u' ε q τυ το ,ρωί ι'ι,οί ουθίιι 
τού Ορθροι•, ί ειτοι•ργ1α ,uί προ 
νΗ uα· i: q: τιι με δi ια διαιο,,1μα,α· 
δει.u uε δωδειu οί,ιωιε: ά.πα.σrοι η
nει:, uει ετη, σι"' ωαστροq-η· δωδεrια 
με τρεί:; μεσημ6ρηο γεί•uα ,αί ά.,ά
;τοι•ση τρεί: με τiσσερι:; το <i..,οuεσi1-
μερο iσπερ1,ο: ,αί ά.,οδει"ο· ησσε
οι: u' έΞ.ι, δια,ο,11ι....uτι1, :τερL,ατο:, 
ε,ισιε-ι,,ει:;· ίcξι μ' i:qτu, ετοι.uuσω 
τού δει-τ\οι•. 'ΕδιϊJ, βε(ju1σ, εtωι ;τιό 
ι11αqρ1ιι ή ,σιογεριιη. 

Ί.ι ι · συτοι εl,αι οί τί,,,οι. Ίf οί 
('Jια ο/οε,ιι ι.' ίξU'Ιιμιtετοι. \ι,ιοσ 
τε, ό άσιητισuο: ίι;τηρχι :ταηο ό
ιι ηρο: uερι,ιϊJ, ίσχιιρι,η σιιΗιδησε
,, . Ή 'Ιστορία μα: :τι ηροq-ορΗ

τοιά ,ατάστuση F:τι,ρατούσε ,ιιι στο
βυC,αηιΗι ,αί στύ ,αθολι,α μοΥσ
στηρια. Σι ,οσες δί,σιοι ε:; στιγuι:;
τrι: βυ.::α,τι,η:; uύτο·ιρuτορία: τα μο
•οστήρια γFιιι�ιιΥ ,ίου:; άΥθριί>που:;,

ιιυ ,αί ογερευuΥ, για , ' ά.ποιr ύγοι" 
τη στράτε11ση. ΙΙόσο ,ulο;ηρ,οί·σω

ήγούuινοι :τού σαριά:::,ει u Πτωrο-
7' λ,>οuο: Τί qοfιωε; ίστίε:; uη;,ο

1966 

,ορραφιϊ>, ιυτηρ;:;αν τά κέ'Ι"Τ()α του 
άσκητι-ιοί• βίοι> ,αί ιιέ πόση α.,·εσι1 ot 
βι,tα ηι, ol :τατρίκιοι ω.λαtαν τό πα
λάτι ιιέ τό ιι0Υαστi1ρι πού τό χρησι
ιωποιοί,σαy ,ερισσότερο σάγ i::,οχι.κ1Ί 
ε:τ?-ι•} η π�;ρά σάν τό�ο 

,, 
προσειιχi'iΞ

,αι , ηστΗα;. Ό βιιθυ:; ερωτα:; του 
άποΙ.ι•τοι• bε, ε{,αι. ιrλόyα πού θ�ρ
ιιαιηι, ε!Ηιι ιrωτιιι που Υατακαιει. 
� i υ:τοιrι ιιορ<rη �ι,1η:;, ιι� δποιο.Υ 
τροπο ;,ιιι αΥ iz:δηλι::η ετω. Οί θεω
ρητιιοί τοί• άσκητισιιου bεν i,οοί", 
q ι•σ1 Υα, αi.1 ο τροπο άιτό τό διΥό 
του;. Και ε{,αι, άιτά,οι• σίc τούτο, 
ιιιι άδιαι) αχτοι zαί άιιεΟ.ιχτοι. ' λ
) α οί δροιιοι τηc σωτηρία::; ι[,αι πολ
} οί. Κιιί ό σωστοηρο:; ε[ναι: ά,·άιιε
σιι στοiι: ά.,•θρι:ιπου::; κιιl γιά τούς 
ά.,·θρω:τοι•:. Ό δροuο::; τη:; προσωπι
Υη: iΥί.ογη; του Χριστοιι, :τoir ιτiρα
σε ιιο,αyιι σαρά,-τα Ηiρε:; στ11Υ ι'ρη
ιιια, lιχι όιο,Ι ηρη τη tωη τοιι. 
Ό ι'ισ,ητισμο: δε, iyει τφ άξίιι του 
ποριι uο,αχιι ϊι, ε[Ηιι ;τραγφ..ατο
;τοιηuε,ο:; ά.:το μερ1Υίι. ίιψη)ι'ι. καί ιίί
qορα JιΗuuατα ποί• μ.ιτοροί11 μt τό 
;τι1ραδειγuά τοι•:, uε τi1, ,αΟαρότη
τα 101•::; Ηι εί,γε,ίσοι•, το ,υημα του 
(ιΥθρω,ου Υ<ιι ,α βο�1θησουν Yrι

,
l τούς

ι111οι•:, γιι1 ,α γι,οιι, ,α)υηροι. 
ΙΙΗί•Ηατα δοσμi,α ι'!:,ο/ ο,Ωηρου στη 
ιιε Ι ε τη, στη, ά:ηιμιιτη i σωτιρι.κη i
ΎQ!J".'Ο(.Ιση. Ό μιηαχιιο; βίος rχιι 
·ιιιι:ιουσ1ασε ι, στυ πε οιισμα τοίι Υαι
ρυί•, ,οου ητοιu :ι,είιuιιτιι. Σ' αύ
τιι όq Ε ίJ ει τη δι,;,αίι,1ση τοιι. Π ΗU
μιηι, ιr ι•ιτει ,α, qιl αΙ ι ηι ιι, ιί.νεξιr,ω ... 
ιιι, Ιιιrιηατιστα. 'Λqο,ατιστιι, ,ιι.ί.
Γ1ι1τι ο:του είσyι,1ριι ό ιrο,ιιτι.σ1 . .ος, 
τα :τu,-τα ιατuρρεοm· κ' ιrι+ιηδε,ίtο, 
τιιι '() <fU\ίJΙΤLοι:ψο:; ι[,uι μιιι τύqλω
ση, ;ι-ρ1ισιμη μυ,ο σι μfρwις ά,ι_,αί
ι:; στιγμε:;, τότε -rιοί, χρΗ<λC,ετuι, γιά 
τφ ιπιηι•=,11 ι,υ:; μιγάι.ου σκοπού, 
,ιι προyωρηση ,,υ, εί:;, rωιιί:; νιι στρ�
ψη ,η uιιτια τοιι ulυγιιr.ιιι. Ε[,ιιι ί
'\ιι -l1ρυιικο ιrαρμu,ο, γιο ζωή i ) γιύ 
Οα,ατο. ΊΌ ιrάρμ{)ι.ο μια:; σίιντομης 
εποriΊ::;, ποη έ,ο; ύι.ι.rι.1 ηρου βίοι•. 
f3 ρηr,,α Υλl ι στιι ' Ο ρο:; q 11 νατ�ι.ούς. 
Μοϊ, ,ρο-ι.αl ωuν ά.γu, ά ιτηση. 

Ι. Μ. ΠΛΝΛΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ 
<r'Ει ει,Οωίu , 9 10 G6 
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8(Α ΥΣΙΣ Η.ΕΚΡΩΗ 

Π ρόδλημα κατοι;ι,ίας είς την πε
ριοχήν της πρωτευούσης ύπάρχιι οχι 
uόνον διά τούc t.ώντας, άλλά καί διά 
τού; άποχωρο&ντας έκ τού βίου. 

Μία λύσις ριζι,κή, ποί, θά ελυε τό 
/ωφιrι.τικόν πρό6λημα τοiί χώρου καί 
θά iμιτρίαζcν ώρι,σι..έ,α άπό τά i
'ξοργιστικιίηερα μειονεκτήματα τοiί 
ΊσχύοΗος καθΕστiί�τος, θά 11το άΗι.μ
φσ6ητήτως ή υίοθι'τησιc καί άπό ί:
μi1ς τής καύσcως τiίJν νεκρών. Τό 
σύστημα ίσχί•Η -προαιρετι,κώc- είς 
ι'ι.ρ,κετά χριιηια,ι,κά εθ\η, πού άικο
λουθοίη αλλο δογμα, άλλά δέν ήμ
.ποροiίν ,α χατηγορηΟοiί, βα,σίμως δια 
μειωμι' \ η, θρησηι•τι;ιοτητα. Διά , rι 
πραγιιατοποιηΟή δμως ή λύσις αυτή 
χρειάζοηαι δύο <<συγικαταθrσει;». 
Πρώτον, μίrι καθαριϋς δογματικ{ι, 
τής 'Εκκλησίας, ή όuτοία ι..έχρι τής 
στιγμής ι'ι.ποκροί,ει και!f συζητησιν 
περί ,καταργήσεως της ταφής των 
νεχρώ, καί άντικαταστάσΗί�ς της διά 
τής χαύσcωc;. Καί δfύηρο,, μία «συc 

,αισθηιιατική >, τοiί χρισηπω, ί,ιιου 
.πληρώιιατοc. Εl,αι πάρα ποJ λοί ί:
Χf.ίνοι, οί όποιοι ά,11:ιδροiίν είς τήγ 
ίδfαν rης χαύσfως, διότι βλέπουν τήν 
διαδικασία, αύτή, πcρuτου ώς κατα
�τροιrή,·, i:,� ή ταιrή �?ί•; �.ιατηρ�ϊ 
ωρισμΗ ας αuταπαταc. .\ ν οιιως ε
rτιστραηυΟή ή λογι,κ11 (πράγιια όιιο
λογουιιΗως δύσ;ιολον) Εl\αι δυ,ατόν 
, · άιι6Ιυ,θοίrν αί άηιδρασΗς τiίJ\ 
.JH ρι σσοτι' ριι) \. 

'Η καύσις γίΗται cίς Είδικα κρι
ματορια κιιί κατοπι, i1 τέq ρα σι•γΥΕ\ 
τρωηται fίς κάλπην, τή, όποίαγ οί 
στινοί συγγΕΗίC �')ιιποροϊ•ν νά παρα
Λά6ου\', ί:αν θέλου\'. Το σύστηιια 
αυτο είγαι οχι ι,όνον ί•γιει,ότερο\' 
<έιr ' δσον ή ταφή γίΗται έ\' μέσφ 
JτtΙΙΚνιος κατωκηιιέ,ων χιί,ρων), άλιά 
καί «lποικοδοιιητικώτερο,» άπό πά
σης άπόψιως. Ιlριϋτογ, διοτι ή ϋπαρ
'ξιc; τ,jς κάλπης ιιέ τήv τέιrρα, τού 
, εκροίι σιη τηρεί περισσοη ρον την 
μv{1ιιην του καί την πρός αυτήν άγά
;την καί ιύλά6ειαν των έπιζώ,τιον. 
(ΕΙναι έξηκρι6ωμένον δτι κατά τήγ 
διάρκειαν τοiί πριί�του άπό τοiί θα
νάτου ετους έπισικέπτονται τακτικά 
τόν τάq.ον μό,ον τά 40% τωΥ στε,ων 

συγγενiί!\·· κατά τό δεύτερον τά 20% 
καί κατά τό τρίτον τά 10%. 'Επίσης, 
flναι έξη-ι.ρι6ωμένον δτι μιτά τήy έχ
ταφήy δέ-ν κατα6άλλονται ύπό των 
συγγεγών, lξ άμελείας, φύλακτρα 
διά τά 40% τω\' όστiίJν, τά ό.ποία ώς 
έκ τούτου ρίJττονται cίς το κοι,ό, ό
στεοφυJ.άικιο, ) . 

'Η καiίσις ούδψίαν μετα6ολήv συ_ 
νεπάγfται ιί; τάς αλλας καθιειιι•)ιιι'
νας θρησκευτικάς ��δηλώσεις εύλα
δf ίαc; προς τόν νεκρόΥ. 'Ημποροiίν 
,α γί,ωΥτ:αι μι τόΥ ίδιον ρυθιιό, καί 
τrι ι.νημόσυ,α καί τα τρισάγια ( είς 
,αόν καί δπου εχει ένα;τοτεθη ή ;ιάl.
πη), χωρίς νά μΗωθοiίν αί σmοJι
κiίJς ύπό τοiί κλήρου πραγματοποιοίι
μενυι άπολα6αί. 'Η ιιόνη ϊσω:; μιτα-
6ολή θά εί,αι κάποια διrι.αιοτι'ρα κα
τωομ{ι των, κατά σι•νοιοcίας μάλλον, 
διοτι θά παύσουν ΗΊ tI γαι τιί , εκοο
ταφcία διιί τού:; προ, οιιιούχους �ο
σον σποιδαϊα νοιιωματο;ιοπfία, ίι
σον ιlναι σήιιcρο,. "Λν f.[ναι διrνα
το, \ · άρθοϋγ αί δογματικαί ά, τιρ
ρησΗς, ή καiίσις ο· άποηλι'ση λύσι, 
οχι μό,ον ,τρ(Ι."ι.τικωτfιιαν, άλλά ;ιαί 
άΗιιιφισ6ητήτως συμφωνοτtραν πρός 
τα αίσΟ11ιιατα τοiί συγχρόΥου άνθρι;ι
;του καί πρός την ήθικην ί:πιταγ1J\' 
τοiί σf6ασιιοiί τω\" νfκρiίιν. 

Θ. Π.\Π'\ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ 
<-ΕίκοΗ:; , l(,_q_bG 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΗΕΟλΑΙΑ 

Σ� οΗ:; τίς iποχiς, 11 ΗΟt,υ.ία πα
ρουσιάtοηα, σάν πρόδληι.α. η πα
ρουσίαζf ι.αποια προδJ ήιιατα στους 
uεγαλου:;, JΤού rπρε,τ;ε ,ά τά άντιιιε
τωπίσοι•, Uf ΤΟ\' f,αy η ιιέ ΤΟ\ αλί.ο 
τροπο. Άπό τήγ ίδια τη; τή φύση, 
11 , εολαία, σά ιιετα6ατική άνθρώπιτη 
κατάσταση, εχει ιιιά ίδιορρυθιιία. Εί
γαι ή μο,-η <rά-σ_η ,;οiί βί�υ, δποιι � ίίΥ
θρωπος, ;ιαι ιι� οJ.ες τι:; δεσμευσεις 
καί τά βάρη πού fχει (σπουδές, στρα 
τιωτιικυ, ΟίΧΟ\'Οιιικη έξάρτηση άστο

τοi,ς μιγάλους) βρίσκεται σιιιά στην 
«έλευθtρία». Γιατί rχει < ίλιυθ�ρι,ι
Οεί,> άπο τά παιδικcι δεσιιά, χωρίς 
άκοιιη νά φορέσιι τίc ά,,δριχις χει
ροπέδες. Ό ,fo;, νιώθει τόν ;ιόσιιο 
δικό του. Πληιιιιυρίζει άπό τό m1ιιι
ρα καί όνειρεύεται τό αυριο διαμορ-
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q-ι,�uε,ι, σί•�qω,α uέ τ
,
ή βοί1λησ11 

τοι•, uε τι: ιδΗ: τοι• :του, q-ρεσΧε: · 
q-ρέσ-;.ε:, μοJ,ι: τί: f)'H δρέψει άπο 
τα βι6ιία τη: f,οχη: τοι•. Ό ,έο:, 
ή ,tοιαιι1, ιοι:το,, t!Hlt μιίι. άΗ':;.αρ
τητη Ο)'fδΟ\ ΥΟl\ι•ηΙΥη δmαuη, :του 
,ι•UωΗται (ά,\α/ογα με το /αο "10t' 
ά,η,ιι, το ιαθεσιω: ποί, tη Υαί τι: 
σι"Ιθηη: γεΗvα τiΊ: �ωη:) ά,αuισcι 
σιην ά,τrιρσια ιαί τη\' ι:τα,ασταση. 
'\σι•,αισθητα, ά.διιιq:οριί, ;τιριq::ρο· 
, Η 11 βι ι:τΕι (ίq · ί•ψη/ οί• , τοί1: ι Ε
γοuι ,οι: ιιιναιοι•: , το, ,οσuο τιΌη 
q-τrισuιΗ•J\ Υιιι ηΙΕιωUΕ\!•)1 )'(11(( 
στασιω,. λ1:τοριί ή 1ιο1rιιιι ,ιι διrι· 
Ιf'"ι τrι ιιδοια τη: ά.,' rιί•το, το, 
1011uo ( :τοι ι τι,ου:, ,οσι.οθι ι 1ρητι
-ιου:, ιδιοι ογοι•:, ιηγω ου: ιΗΙ ι ιτι 
)'ΙΕ:), σι ,οι ι,rι ίnιω: αίdθα\Εται, 
,ω: i1 / ΕγΟUΕ\1) ((/01\(•J\1(1 τιί)\ UE 
γιι1ι,1, ι!Ηιι Υατι :του ,ρι:τιι ,· rίι
ια:;ιι. Οσα ιu.--τόδιιι 1ρισ,ιι, όσα
:ιο,ιι γη•ιτιιι rί:το τη �ωη, ol ε: τι;
ιΊτιι ιιι: τη: 11ιιιρΞ.η:, τ •: ιί,οδιδιι 
στοι•: «νιγ, ητορι: , στοi.1: :τι�ογιΗ 
11τιvο1: Τη: ιίΗιι ιίδι"rιτο ,α c<ι'Ι 
ιιι(,ιι τη uιlιοντιvη ι:Ξ.υιΞ.η τοί• ίο
rιι•τrJί• τη: rί.,ο τφ τι 1ρι, η τη: ιι αση
στφ ι,ιτο,1\11 ιίηρι,11.

Εί,τύyημα ιίΗιι ιι,ο uια uερια :τω:
ή Holr ίο uα: διΥ :τιιρο1-σιάtιι, :τα
ι,rι ,οι ι ,  σ:τοραδι,ιι Υιιι uιuητιια, τi1,
r'L--τοιροΗηι,η νριιιr υοτητιι τiΊ: r'ι γ 
γιι:;,1·1: ,ιοιιιιιι: :τ. y. Εχιι βι(,ιιιιι 
ιι' ιιί•τη yιιριιq ετηθιί ά.ι�ιιτο r'L,o 
τη, ι ,1 ριγ�η τιίη -ια/ ιι ιοη ρι,η γr, ι 
ιίJ\, ιί)ια δι, Ε)'ΕΙ σ,ασιι του: δι 
σιιου: uε 111, οΪ/ft','ΕΗιιι. Μιιι rΙιιθυ 
τf QT1 Ε/ / ηΗΙ η ιιι11()ηση :του rΊ /OU η 
στιη το110 uιι: �ϊι, τή 01'\Ε;ι'Ει ι..ε ;το 
11• rί,θρι1J:τι,ο τρο:το. ] Ιι,οσ;τα()ει μι 
110(,ιιροτητιι, μιι iτη ,ιιι lι�γιισιο, ,ιι 
;ιροr-τοιuαιηι ΕΗι :τιο -ιηι ιι μι' ι ι ο, 
γι' οίrτη, ιιιι ,ιι βοηθ11ση του: «γι, 
,ητοι�ε: :τοί•, ίι:τοιιι ι..ι' lί, ιΙΗιι τα 
1111 ω urιτα τοι•:, Cοϊισο, μι ποι.ι ε: 
σηι,ησει:, ,Ι ηρι,ηοντα: ιi1ι�ι60 q ο 
ρο 01011: διιου: τnι•: γεν,ητοι,ις 

ΛΝ�ΡΕ\Σ ΚΛΡΛ�ΤΩ�ΗΣ 
c:ΚαΟημιρnη , 1�.10.f,ί, 

ΣΤΗ Ι-4ΑΖΑΡΕΤ 

Κιιθι θρησ-ιεία, περwσοτι ρο ί,μω: 
:,ω εηο,ώηρα ά.:w ui.f'c:_ τι: άlιε=. 
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i1 χρισιτια11Υ1J θρησκεία, στηρι. εται 
σιη\' σί-ιιμι�ι ιιιά: q ιJ.οσοq ικη: έ,α
Η\lσεω:: τιiη iγΧοσιιίι,η 11αί μιιi=. i1-
θι,η=. διδαrοιαΙ.ίιι=., ,oi1 iικιr-ράtοΥται 
σε γJ.ϊi:ισσα ;τοιτrτικη. Ή :τίστι=. άνα
�ητιi το αίσθηιια για ,ιι ι'χηρο.ση τί:; 
ιιηαιrι-σιr,,ε: /Uί ί,;πρκοοuιε=. δοΈ.α
σιε:; τη:. Ε!,αι ά,άyγη Ηι άπει•θί•Η
τιιι ,oi ι• :τι ρισσοτερο 0"11)\ Υαρδιι'ι 
Υ!1ί τοι υ i ι γωη ρο στο , οϊ•· δ�, (f ι,1 
ιηαtει στύ, i ',' /f(fα)o, ι'ιλιά. ;τ)ηΗμ1•-
1_11�ιι τφ ,αρδια· δίc, yρησιμο:τοιιι 
1ιιι δε, :τρ{;τιι , !1 χρη,σιuο:τοι η τη, 
ι ογ /η f ,f Έ.εργιισίιι τη=. �ιδ!1σκαι ί 
!1:. Πίστιι•ι /ιιι uii έρεί,,,ι,, ι!Ηιι 
το δαγuα τη: ,dσηω=.. Ίδοi• ί>ιιω=. 
μιιι ιί/ό\ίι τη: σι,yyρο\01• Ι\'ιιtιιι,fτ. 
· \/ρι6ιϊι:: :τιαι 0111\' δρθοδοΈ.η iY
,)ησίιι τοϊ• Εί,rιγγιλισuοϊ1, μι τί: ιί 
τιΟιηη:: όιιοι�φιι: βι•tαΥτι1ιc ιi>'οΗ:: 
σιο σηιηιο ά_γριbιί1:; ;τού i1 ΠrιρΟi,ο: 
Μιιι�ιιι ε!δε το, άγ-,ιιlο Κιιι�ιοι• ,ιι
:;,ριιτη το, Υρι,ο, αίσΟα,{)η,ι 11 1\ι.
fίΨ,διο. τοί, ιϊνΟιη•:: :ιαl ί-<J)'f\ f, γο
στρι ,rιί Ετυι \ ι•ίο, το, 'J<:��ιιιι
,01ψ. Οεο, τι ιιιι r'ι,Ορι,1--το\ , tιfϊ
f\Ιι μfναιο σι•,Η_ινειο ιιί•τοΥΙ\ητι,1,.
h τι,;,:ιι)\'Τα: uι τιι σq ι•ριιι τnυ: τί: 
ιαuιιριΗ,, οί τF)'\ιτι: Οιι1ιιτι,1,01\
την :τοιηιη τη, θι,ησ/ιιιι=. Θιτο1•1 ι'ι
-τιιγοΟfιrτι,u qριιγιιο στφ ψι')'η τοϊ1 
:τιστοί• ,ιι t "11'/ΟΙ, ι 1\ η,�η γιrι ι ι γι:; 
στιγuε: τη: Cωη:: τοι ιη το Αιιο. 
Κ,ιι ι /ΕΙ /Ο\ τα, f \ ιι: ΥΙ\ ηιιιιτογ(!ο
Ι(ΙJ: bιιιqη,ΗCιι στφ η'!οδο το1• τφ 
τιιι\lιι uε μια ποιι11τιrι 0110 /fιl ;,ιι 
ιοτιy,η ιίπειr,,ιηισι τηc τιιbr γοησ 
σrι: τη; δΟrJΙη: Uf στο/ 11 .. Είιιι: ιοι 
σι στο.σι. :τιρι,01• τιι, fTιti• 1 \ι'1τιι 
στΙJΙ .'i'ιιtιιριτ, τφ ,ΟΙ ;τοιι ί!Cησf\ 
ο 'Ιησοι•:, 't{)L\ ι,οη(,η ;τιιι,ιι /ll 
τι> στη, Τιl,ιι,ιοbιι '/111 στριιτοι ο 
γηση του: μιιΟητri: τrJΙ• ι'ιιτο 1011, ίι 

γ,οι1=. ιΊ11t1; τη: Ιίμ\Τ\C ΊΙ Ιir.ι(!(Ηι 
υη ιιί1τη 1rιτrJ/1•σι, τοϊ, στοι)'είου της 
,οι ιtσει,,:: ιίπο τη1 Ορησ/FΙrι, δf\ ση
μιιιΗι βιl,uιιι /rιτωυσι τη:; Ορηο,ιί 
u :, οίίη cί:τοfιοι η τη, πίσηr1ι; για ίι-
001: r'ιηΗ�οι,; του:; 'Λγιου, Τοπους. 
:ΊΙrιοιιΗ ί,μω, ,ιι σηuιιί,η ίΥrι \j)υχuιο
/,(ιοδιισμο, i,ιι Υ,/ ο,wμο, yιJί ταυτο
ZQO\IJ μίη ά.rr ιτηρί,ο γω την ι'πιστρά
τη•σι τη:; Ιογv/ης ... 

Κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟ Σ 
"Καθημερι, η,, 23 'Οκτ. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

((Ή δfκη τού 'Ιησού>> 

Τό ερyον πού παρουσία.σε δ 
θίασος του διαλεκτου δρα.μα.τουρ
yου Δ η μ ή τ ρ η Μ υ ρ ά. τ 
( του Ί ταλου συγγραφέως τιέy

κο Φά.μπρι, σέ διασκευή Γ. Ρούσ-
σου) , περισσότερο, Π(Χpc.t δίκη τG')V 
1tpό δύο χιλιχδων ετών Έ6ρα.ίω·J, 
είναι δίκη τών σ η μ ε  ρ ι ν ώ 'Ι 

Χριστιανών. 'Εκείνοι τον εσταύ
ρωσα.ν, τουτοι τον προδίδουν ... 

Τό εργον ξεκινά.ει ά.πό τό σκη
'Jικόν εϋρημα της ι)Ιυχικης δοκι
μ7σίας ενός Έ6ρα.ίου καθηγητου 
πανεπιστημίου, μάλιστα. διδά
σκοντος την επιστήμη της κρι
-υ:κης τiις Βί6)ου,,, ο οποίο; 
μέ δημόσιες συζ ψήσει; α.πο 
την σκηνή αιθουσών η θεά.-
τρων, έρευνα. τό δ ί κ α ι ο ν 
η οχι της καταδίκης του Ίησου, 
σύμφωνα μέ τόν τότε ισχύοντα. νό
μο. Προχωρεί στην ερευνα της 
φύσεως του Ί ησου - πού ύπηρ
ξε -1ι ά.- ορμή τrς δημιουργίας τό
σων αίρέσεων- γιά νά καθήση, 
στό τέλος, τόν λ ε γ ό μ ε ν ο ν 

Θίασος ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ 

χριστιανικό κόσμο στό έοιfJλιο. 
<'Η δίκη - είπε δ πρωτοπρεσ6 1J
τερο; α.ίδ. Γεώρy. Πυρο νά.κη; -
είνcι.ι δ ι κ ή μ α. ς, μέ κσ.τ:ήyο
ρο τήν συνείδ·φί μ.σ.ς ,. 

Ό θίασος του κ. .λημήτρη 
Μυράτ, πού μας εχει συνηθίσει 
μέ πα.ρα.στά.σεις πο:ότητος, κατέ-
6α.λε καί α.ύτή τή φορά εξιχιρετι
κές προσπά.θειε; γιά την έρμη· 
νεία του εργου του Ίταλου δρα
ματουρyου. Ίδια.ί τερα. συγκλονι
στική ή προσωπικ-iι του έρμφεία., 
καθώς κα.ί της πρωταyωνιστρίας 
Βούλας Ζουμπουλάκη. Μετρή
θr1καν μέ τό ερyο κα.ί πέρασαν στr; 
δοκιμασία θα.υμά.σια.. Τού; ά.ξίζει 
μεγάλος επαινος, πέρ' ά.πό τήν 
πρωτο6ουλία. γιά. την εκλογή 
του ερyου, πού εξύψωσε -ήν σ.θη
ναϊκή σκηνή. 

' ντί αλλης περιγραφή;, θά 
παραθέσωμε ενα. ά.πά.νθισμ::ι ά.πό

, ( , 
'Ψ 

, , τις ωραιοτερ::ς σκε ει;, που α.-
σ-ρά.cρτουν κατά την πορεία. της 
«δίκης». 
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Ή � ά ρ α: θεωρώ τον Πιλάτο εναν άνθρωπο διστακτικι;ι ι<αt 
zυν:zό μαζί, πc,ύ οέν εκανε εκείVΌ πc,ύ ωψειλε νά, zάμη, πού ταλαν
,ε,jθηzε σ.νάμεσ,: στο ,,ναί., καί στο '<οχι,' κατα. τρόπο άπαρά.δεκτο, 
:iπr;zpeιυr.ιzό - -:ον θεωρώ εναν πολιτικό! 1έ δυο λέξει;: Τον πε
ρ::ρρeινώ ! ... Συγγνώμην. Δεν ήθελα νσ. προσοάλω κανέναν, έννοώ κα
Υέναν π ') λtτευομενο πού μπορεί νά 6ρίσκεται στο αzροατήριο. Δεν εί
ναt οά. δλοι οί ποi tτι,.οί, συμ6ι6-:ι.στικοί, σά.ν τόν Πι)σ.το ... 

Κ α ϊ ά ψ α ς: τΗταν ενσ, κήρυγμα ειρηνικό . 
.l α υ t δ: 'λλλά. καί έπ:κίνδυνο. 

Π έ : ρ ο ,, . 'Ένιο:ω9ε θλίψη ό Ί ησeιϋς δ:αν ό κόσμο; τeιϋ ζ η
-:οϋπ c η θαϋμα. '_\πο τό 6λέμμ:χ του περνοϋσε μιά μελαγχολία μα
ι.ρ6Ι:Jυμη, z-:ι.ί ολη ή εκψρασή του ήταν σα. νσ. ελεyε: Δέν καταλα-
67.ί ιουν πσ.ρα. αδιή τή γλώσσα. τήv γλώσσα τών Uαυμάτων. Να. διδά
-:,,.η r'[θει.ε ... 

Σ ά ρ α:: ι-ϊτ.Ct.ρχει κσ.l άλλο; τρ6πeι; ά'Ι?.σ-:άσεω; :G)y vεκρών. 
ΊJ.ί, {Jπά.pχΌυιε νεκροί πού ζωντ-:ι.νεύουιε με-σσ. μα;, δταν ξυπνά Υ/ 

συvείδηση ... 

Ρ ε 6 έ ,. ,. σ.: 'Απο-:,τολ+, τr;ϋ Ί φ()ϋ fιτα ι νά διδά.ξ'Ώ τού; &:ι
θpώπeιυς :ό •ιέο μ Υ/ ιυμ'J.: Ά y-:ι.πσ.τε σ.λλ ήλου:;. 

Μ α ρ ί α: Λόγος μεγάλο;. Δέ·ι θά τον σ.ποδεχότανε eιί σ.νθρω
τ:οι, 7.'I 7. ΙJτό:; πού :όν ελεγε δεν σ.γωνίζοντ,;ι.ν μέχρι θανάτοΙJ ... 0[ με
γl;.ί ες διδr:ι.χέ:; ριζύ)νeιυν μέ τό αίμα του Διδ-:ι.σκάλου. 

Λ ά ζ r.ι. ρ r; :;: Με ρωτc,ϋ::;αν. Πές μ,;ι.:; τl είοε; cκεί πέp,;ι. ... fi<j)ς 
είν-zι ... ΤΙ fII ι\ΡΧΕΙ ... 

Μ 7. '( ο ι:ι ί η ·ι ·11: ΠG)ς είν-:ι.ι δ Π-:ι.ρ6..ciεισος θέ) 7.'Ιε νσ. μάθουvε 
,;ί 'ι\π6στοiο:. Κ-zί δ)οι οί �)λr;ι, σχεδόν. Καl δ Ίησοϋ:;, πο1; τούς 
iχz,;υ::;ε ιά ,/.ι. ι,:,υ ι τέτ,;ιε:; ε:ρωτ-rρειc,, λυπ-rιθηκε &:ράνταστα . .  Δεν εί
zα•ι Ζ7.:7.ιά: ΟΗ i,;τι τό πρ,;ι.γμι:ι.τικό θαϋμι:ι. fιτσ.ν τό θ-:ι.ϋμι:ι. της &γrί.πrις, .. 

ΊΙ Ί ί σ. ς: Ή &π6φαση εχει τήν εννeιιιz μ 6 ι ο ι δτι εξι:ιzο) ΟU· 

θeιυμε '17, ε{μεθ7. 'JΠCιi'.είμεyοι στc, όμο, Ουνάμει του δποίου zι:ι.τεΟι
Χ!Χσθη & Ί φοϋ;. Λίzμ6.λωτοι ,.' έμεϊ::; τiι; οικiι ; μιzς ίστορίr.ι.:;, δπωc 
δ� δλοι eιί λ-zοί. .. Κρηοϋμε τlς πσ.ρ-:ι.δόσει; πού &πΌνεκριί)θηκι:ι.ν στl:, 
πέp7.σμσ. τι7J•ι z7.tpώ•ι, zιzl θ5.πρεπε νά έντσ.φι6.σωμε, μά δεν τολμου
με ... Πόσοι λ-zol :οΊ μοσν: Έλάχισ:οι. Κι' 7.tιτΌί, εν-:ι. πήδημι:ι. μπρός, 
τρί-:ι. οήμσ.α πί,:;ω ... 
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Πρέπει νά. παyι.τηρήσω - κα.ί ζητώ συγγ,ιώμην-8,ι ό Χρωτια.
νικός κόσμος δεν :ρα.ίνετ11.ι νά. εχ� ά.γκα.λιάσει τό κrιρυγμ11. του Ίη
σου μέ τρόπο τόσο θερμό κcι.ί εντονο, ωστε τό μεγάλο μήνυμ11. του α.
ζωρα.ίου 'Ι!Χ r.ροοάλη ζωντα.νό μέσ' από τή ζωή του κάθε χριστια.νου. 
Σκέπτομα.ι κιόλας δτι ίσως πρέπει νά. περιμένωμε ά.κόμα. τήν ενα.ρξη 
του α.ληθινου χριστια.νικου πολιτισμου - να.ί, μπορεί νσ.να.ι ετ-:,ι- ίσως 
δια.τρέχουμε ά.κ6μα. τήν περίοδο τιί)ν πρώτων χριστια.νG)'Ι ... 

Δ ι α. ν ο ο ύ μ ε  ν ο ς: Ό π ρόεδρος είπε: Πως συμ6α.ί,ιει σ' 
ενα.ν κόσμο, πού λέγετα.ι κα.ί π:στ εύετα.ι χριστιανικός, 'Ι!Χ μ+ι φα.ίνε
τα.ι η νά. - α.ίνετα.ι ελάχιστα. Ύ/ παρουσία. του � ριστου . Κύριοί μου, 
τά. ίχνη πού α.φησε ό Ίησοϋς εινα.ι πολύ ελλιπη, r.ολύ 1σy_νά, γιά. νά. 
μπορουμε νά. πιστέψουμε μέ α.κλό νητη λογική οτι ήσα.ν ίχνη πού ά
φησε πίσω του ενα.ς Θεός. Κα.ί α.ρ κεί νά. κυττάξουμε γύρω μα.ς ... 

't ε ρ ε ύ ς: Για.τί νά. κυττά. ξωμε γύρω μα.;: "λς ρίξουμε μάλ
λον τό ολέμμα μα.; μέσα. στά πράγ μα.τα., μέ-:,α. σέ μα.::: τούς ίδιους. 

Δ ι α. ν ο ο ,j μ ε ν ο ς: ".\:; είνα.ι :ι.ι' ε-,σι. 'Εσείς ορίσκετε δτι 
είνα.ι χριστ:α.νικά. τά εργα. του κόσμου α.ύτου, ΠΟ:J ζουμε; 'Ί-L, εστω, 
οί προθέσεις του; ... λiδεσιμιi>τα.τε, ό- είλετε ·ιά. τό πα.ραδεχθi1τε: Εί
μεθα ολοι ετοιμοι νά. εγκωμιάσουμε ενα Χριστό, α.νθρωπο άνώτερο, 
προσωπικότητα. ύτ;έρτα.τη, &.λλά. είναι έπίσης 6έ6α.ιο δτι οί ύ4-r,λές 
διδασκαλίες :ου κα.ί οί :iπέρα.ντες ελπίδες του στα.υρώθηκ-:ι.•ι καί πέ
θαναν μαζί του στόν λόφο του Γολγοθά. 

ΊΙ λ ί α ς: Θά α.πα.γγείλω τήν απ6φα.ση. Θα.θελα. μό·ιο νά. ρω
τήσω: Ποιό; fιτα•ι ... ποιός ε ί ν α ι  yιά. σας ό Ίησοϋς ό Νcι. ωραίο,. 

'Ι ε ρ ε ύ ς: Είναι δ Ιίός .:ου Θεοiί. 
Δ ι α. ν ο ο ύ μ ε  ν ο ς: Είναι δ Τίός του 'λνθρώπου. 

'[ α γ δ cι. λ η V ή: Ή αληθινή άγάπη. 
Ό τ υ :ρ λ ό ς: Ούκ fλθον ϊνα κρίνω τόν κόσμον, άλλ' ϊνα. 

σώσω ... 
Έ π α ρ χ ι ώ τ η ς: ".\ν δω ενcι..ν πού ερχετα.ι πρός εμένα μ' 

όλάνοιχτη ά:γκα.λιά, θά. ξέρω πώς είν' εκείνος -ό Ί ησους ! 
Γ υ ν α. ι κ ο ύ λ α.: Με παρηγορεί δλες τίς μέρες. 'Εκείνο; σ:ι.ύ6ει 

γιά. νά. μου πη: Κουράγιο, λίγο ά:κόμη ... 
Ή λ ί α ς: Για.τί δεν τό φωνάζετε δυvα.-ά., α.ύ:ό τ;ού είτα.τ'ε α.π6-

φε εδώ; 'Ό λ ο ι πρέπει νά. τό φωνάξετε! Διαφορετικά, ξcι.'Ι!:!.γίνετcιι 
καί γιά. σάς εκείνο, πού συνέοη σέ μας, τότε: 'λπαρνιέσθε ... καταδι
κάζετε ... σταυρώνετε τόν Ί ησου ... υΟσο γιά. μένα., πρέπει •ι/:ι. διακη
ρύξω μπροστά. σ' δλο!Jς ... δτι, δεν ξέρω ά:κόμα αν ό Ί ησους ό α.ζωραί
ος ήταν ά:λ ηθι νά. εκείνος ό Μεσσίας πού περιμέναμε έμείς ... άλλά είναι 
6έ6αιο δτι ύτός, μόνο .\υτός, τρέφει καί συντηρεί άπό τήν ·ήμέρα έ
κεί,ιη δλες τί; ελπίδες του Κόσμου ... 
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

«Μαίρη 

�-:� θεο'Jοy�χ?:. τέ7.. > τοϋ 
Λοyοίψ)'J, οργ'J.ΥΟΥ ,ή; Θεοσο-_ ι
κη; Έ:'1.φί7.; εν 'λγγλi�, δ,, 
μο::;:ε•Jε:7.: σ.,;θροΥ τrι; Φ 'ι: λ:; 
λ+,·ι γιi :+,·ι :'1.ιΥi7. :Qϋ Χ,ίσyω 
< )J 7. ι ρ η ΙΙ ό ϊί π ι Υ ς>> • 

c=() Χ-:�-:·ιzυ δέ.'J δt'/Ξ� ειι:ι.. 
c;;ίλμ μόvο•ι γι7. ;;:7.ιοιά σ:ή·ι iλι
Χί7., σ.λλχ κ!Χί -:ι,z Π!Χιδιά στήν 
1 'Jχή, δηλ7.δή γιά. οσού; εΙνο:ι 
Υ.!Χ,σ.Ι Ι "fjl.')t 1'7. ε1σέ) θc'J'I στο 
<·ο!Χ::;ίλε:ο τω•ι ο-:ψ7.ΥGJΨ.

Τό μ-/jΥ'Jμ7. :r1; Μ?.ίprι; Πόπ
r.� 'Ι; εt '17.t C/.�λ6: �Όφεfλου'Ι ο�
γο��ί; 'Ι'l. ?ι?.�έ,ου·ι� , Υ.7.ιpό νχ 
τ.αt��'J ι μz -:7. 7:ιztot� -:ου;, �ό
χρήμ?. οέ•ι 7.γορά:ζει εΙJ,'Jχί?. Υ.7.ί 
:ό γέλ:') ::ξυ•-;ιιiJνει ,ήΥ Υ.7.pδιιχ. 

'ς' , ., ..., , ' r _ ,ο εργο ι Cιι!ΧΥ.pι νετ?.ι Υ.!Χι ο
Μ πέρ,, έ Υ7.; νε?.ρό; Κ6κ Υεu, 
σ:rι Ι αρχ+, Ζ7.Ι λι:έχ•ιη; του τ:ε
.,.. αοpομίου, ΕΠΕl,'1. Υ.?.07.p:σ:rι;
Υ.?.;;:νοσ6χω ι. 'Έχει :όΥ οιΥ.6 τQυ 
:ρό;;:') γι'Χ :+,Υ τ.ορεi7. ϊpό; :ό 
67.σίλειο ,ώy οϊ.ψ7.ΥWΥ. 'Ότ?.'Ι ζω
γρ?.', ίζει μέ :ή ι zιμωι ί?. σ:ί;, τ:ε
ζοδρ6μιο, :p7.γουδιχει: Κιχ•ιι,J 
ο,,ι μου &ρέσει z7.ί μου σ.ρέσε: 
3;:t z?:,ιι_,J . 

, (�� ζ�Jyp7.;,ιέ; το?. �fπέρ: εΙ·ηι
η ει-,οοι:ι; 'JΞ. :ι' -� Jλfjχι:ι.pη γ -:ι::,
τ11. 'Η Μ,zφη, & Μπέρ: z7.ί :7. 
ϊί?.ιΟt'Χ ϊ-Υιοου Ι γ•jρω σ:ί: ;ωγp?.· 
ytές Χ?:t 6pίΙJΧ"J): ι. 11έ μt'Ζ l-

,.... , ,,. ... 

ιεtp�Cι1j χωρ?., JT: .J'J
1 

7:tγΖ';ι'J: Ί:� 

zαρευο'J'Ι z,zι γz?.pσονι7. σερ6ι
ρουν ;,ριχο'Jλε; z?.ί γ±�?.. 

Ό Μπέρ: εΙ·ηι φιι.6σο70;. 

Π ό Π Π I V ς))

.. Η Ι σκέπτετ?:ι το α.υριο κα.ί δέν 
ζ rι:ά.ει γιά τον έαυτό του τίποτα.. 
Το Ζ?.σκέ-ο του είyα.ι ριγμένο στο 
τ.εζοδρόμ•ο Υ.'1.ί εύχαρισ,είτο:ι άν 
6ρεθr1 μέσα καμμιά. δεκάρα η
δύο. υΟπου πηγαίνει λάμπει δ 
ηλιο;, iνθί ουνε τα δέντρα, λα
λαυ•ιε ,,z πουλιά. κα.ί ολοι αύθόρ
μ ψ?: χορεύουΥ. 

Ό θεία; " λμπερτ ,fι; Μα.ί
ρη; γελάει τόσο πολύ, πού το 
c;ωμσ. ,αυ γί νετα.ι ε).,z:ρρότεpο &,. 
τ.ό ,ον σ.έρα. υΟτσ.ν ή 1α.ίρη με 
·., ΠJ.ίδ !. •: . yι-ι 1: μ;ι: γ Χ 
:σά:ι ' το•ι, �pίσκ;υ Ι 'Ι� αίωρr,,τα.ι
, ο ι:7. σ,ο τ7.6α. ν:, ;;:ου σημα.ι Υει 

. ' , ' . 
' ) .r.::ι με �Υ/'Ι' �. J ··�:ι. ·,. �:-:7.ι�ε ι;ιη_ ο

:ςρ7. Υ..?.ι 6/. :�':ι Η1�Ξ "':J'Ι Z'J:j t? �;·� 

?.λλη σΥ.')Πιά:. Κα•ιτ± τω γί·ιοΥτ?:ι 
:,. ,άλ7.:pp7. Χ?:ί τά Π'Χιδιά. 

1ι'7. 7.πό τί; π·ιευματικώτε
ρε; σ;:η ιέ; ,ου εργου εξελίσσε
τ7ι στ,z σκ?:λοπ6.τι7. τοϋ κ,χθεδρι
Υ.Qυ ηου ,οιJ 'Λyίου Παύλαυ, δ
τ:ου μι7. γυ·η.ίκα. Κόκνευ πουλ6.ει 
σαΥ.α'JΙ ί:σε; μέ ψίχουλα. για τά. 
τ:ερισ:έρια z?:ί τ' 1!ι.λλΙJ. παυλιά. 
πού τριγυρίζου ι. Τά. πω) ι'l. στή 
γλGJσσα τG1ν συμ66ιωι &ντιπρσ
σωπε•.J')U'Ι τί:; σ;:έψει;. Τά που
Ί t'l. �τήΥ f !Χίpη Πόππι νς ετ
·ηι οί σ;:έφε:' καί τάσεις της
σ. ιθρι;Jπι ιη: ;,υ) rι;. 'Γό ρε
;r,ραίν τοϋ ψαγουδιοϋ τ7.tστε τό
1:ουλσ.Υ.ι, δϊιο πέyyες τό �ηκαυ
Ί ιχzι εχει τήν προέΥ.τΙJ.σι: θρέψε
τε τό πνεσμα μέ τήν τραψή τη;
·}υχr1 ;. 
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Ό Οίκοuμενικός Πατριάρχης 

προγραμpατfzει για τό 1967 

((έvωτικiιν)) δραστηριότη-1.α 
«Είς το θησαυροφυλάκιnν τα δόγματα 

δια νά έκδοθη κοινόν νόμισμα άγάπης)) 

Ό Οιι<Ο\\LΗ\'L)'Ο:: ΙΙατριάρχη::;- '.\ 
ΟηνΙLγορα::; προγριι.μιωιτίtΗ γιΙL το 
1Υ67 μιγάια ταt,ίδια tπαιrης μί τΙL::; 
ΌρΟοδο!:.ον:: 'Εκκλησία::: γιά τφ 
προωθησι τη::; κι1-ησιι,1::; σ11ηργ1Lσί1L::; 
Ηλι,Jν τιΪJ\' ριστιΙL, ικίΪJ\' Έκ.,, λ ησιιϊη, 
ιίσχέωτ::; ίδιαιτ{ροι• δογματο::;. 

Α11τό iδηλι,�σι, κΙLτα τή, διαργΗα 
σι•,οιιιλία::; ιιε το, iπισ.<ιιιrθέΥ,:ΙL τφ 
Κωνσταντι,οίιπολι '.\θη,αίο δηιιο
σιογραqο (τοίι «' Εθ,οιι:::») κ. Σπίιρο 
'.\ι ιξίοι•. Καί αίrτο σηuαίΗι ίιτι θα 
tπισκιq Οη τ11ν Ά λιξάνδριια, τή, 
_οqια, τό Ηιλιγράδι, τη1 Μόσχα, 

καί, β{6ωα, τη, ΆθηνΙL. 
Πισηί•ει &τι κατά το 1%7 Οα rί

ποικρυσταλλωθοϋγ αί ύ.:τοψει::: τη::; 
Όρθοδοξου Έκκlλησία::; iπί τοί, ά.πο
qασισθέ1το::; διω.όΎοι• ;,rηα τή, Γ' 
Πανορθοδοξο, ΔιάσΥεψι, τη::; Ροδοι• 
μέ τι'.ι::; 'Εκκλησία:; Ι Ιαλαιοκαθολικι,11' 
καί Άγγλικωιϊη, αί βάσΗ::; τοίi ό
:τοίοι• t τέθησα, κατα τi11 Πα, ορθό
δοξο, ιασ-..ιι ιιν τοί, Βελιγραδίου. 

'Επίση::;, θ' άρχ�ση ό διάλογο::; με 
τά.ι; 'Α \'ατολικά::; 'Εκκλησία::: καί ί
σωc: -ηπίζΗ ό Πατριάρχη::;- θά 
:τροωθηθη 1Ί ε,ι,�σιc; μί αύτά::;, διότι 
ιιέ τά.ς iκκλησία::: τιϊ�ν Κοnτων, 'Ασ
συρίι,η, ΑίθιοnιιJ\" καί Ί 1διΪJ1 τοί• 
Μαλαμπάρ χωρίζει τοίι:: Όρθοδο-

�01•::; μίΙL ιιο,01 Η;ι;: λtο,οιr1•σίται 
ίι διqι•σιτω, irn δηΙ. ό Χριστο::; διι
τi1ρησε Υαί τα::: δίιο ιrί•σιι::;, Οιίαν 
καί ά1θρωπί,η1 11 uόν(}ν την Οείαν. 

Έ; ι'ί.λλοιι, κατα το 1 <J67 ό Ηα
τριάρχη:; Οrι iργασθη για τφ σίγγ
κλησι «τροσ1•νοδου» τιίJ1 Όρθοδό
t,ι•JΙ' inι<Ιησιιϊιν, ή όποία θά προιτοι
uαση τή, ΩίκοιμΗική Σί11οδο, γιι'ι 
τήν ρύθιιισι ητηuάτι,11 ,ωί ά,τιιη
ιιιτώπισι προ6ληιιάτι,!\ :τού iδηuι
οι•ργήθησαν στο διιΊιηηιιιι τιΪJ\' 1. 100 
lτG)V ωτό τηc; nl ει•τιιία::: Οίκο\Ιμf\l· 
κη::: _ι•ωδοι• (879- Ο). 

.Mf τη1· εί,καιρίιι αίιτi1, ό ΙΓιιτριάρ
χη::; t;έq,ρασf1 �1<1 παρα.,-ιο,ο, μιά 
Οι ιη ι του. «Τί κρίuα, �ίπε, ή Έλλάc; 
ιιέ Όρθοδο;ογ Βασι) {α, με όρθοδο 
;01 ;,υ6έρνησι,, τη, έκάστοη κ1°υl ρ
' ησι,, u� όρθόδοξο, Τύπον καί ) αό,, 
:τοίι θα fΠQfΠf \(L ι(ΗLΙ εί: τφ ;τρ(•J· 
το;τορίω τη: �κστρατείαc; τη: χρι
στιωικη::; ένοτητο::: Υ!ιι άγά.ι-ιη::, uέ
' ει είς τό περιθιίJριο, αύηϊ:: της 
ατροσιταθείας, ές αίτία,:; τι,η άπόψε
ι,η· τοί, 'Αρχιεπισκοποι•. Εί: τά.; 
'Α θήΗι: θά ε;ιρεπε V(( ητο ή fδρα 
ιιιά::; ιιο, ίuου έπι τροπη: διαχριστια
ηκοίι διαλόγοιι. Θά επριπε iχεί ,ά 
iιταν τό κέΥτροy κά.θε �:ταιrη: καί 
συ, αντησεω;». 
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Κατα το 196 ί. i:τιση:, ό Πατριάρ
χη: 'ΑΟ!]\αγορα: σχfδιάtει τα!Ξίδι 
στ!j\ Ρωιιη, :τρο; i:τίσv.εψιν τοί• Πα
:τα Παί•) ου � τ' . 

Ό !Ια.--ια: uε :τιcιιιιε,Η, ι[:τε, ό 
Πιιτριαρχ11:. Έ:τιΑι•ιιιί ,u άηαί)ιί
=.< ιιιε, zαι :το.ι ι \' το, άσ.:τασμiη τη: 
άγα.--ιη: ;ιαι ,u διατρανι;)(Jι,)ιιf\' ά.--ιn 
;ιοι, nϋ Tlfl :τι,στι, uα::; διu τφ f, ο
τητα τιϊιν 'Ε:;ι:;ί ησιιί),. 'Ο Πά.-τα::; 
] Ιιιϊ,10:, σι"Ιiyισι,, ε[\ίιι μεγίστη 
-τροσω:τι;ιοτη:. Ε[,αι ε,α: iγ;.αρδιο:; 
i,:ι ι ησιαστι:;ιο::; 11γίτη:, γωίί.το: θι· 
iηιΗ,, ιίγαrιη, ,αι ;ιαιοσί•Υη,. '.\,
ηuπι,r.τισε ;ιιιι ε;ιηο: :τερισσοΗQf: 
ωι ,:. ιίηιδρασει: ι'ι.-τn όσα: 11ιιεί: 
bια τφ :τροσιγγιnι, ηϊη δί•ο Ί�; 
,ίησι<ί11. Μι την δmιιιιι, 'τη: :τι 
στιι,1: τι: ί•:τιι_,ιΥΙ..,.ησι . 

ΤΑ ΟΡΦΑΗΟΤΡΟΦΕΙΔ 

ΚΩΗΣΤ ΑΗΤΙΗΟΥΠΟλΕΩΣ 

Το Φιl\αι_,ι -4:ttlf','fl ύ i'. 
'.\ί.ι=.ίοι.____ τιι ηΙΗ•τιιιΗ yρο,ιιι ίbι 
ι,,:. δι, ε!,<ιι ίι-τιιϊι: ή εbι_,ιι τη: '1-., 
;ιηnίιι:: Κι,11στιι,·τι,01ο:τοΙΗ•>:, ύ. ιιιι 
το /f\Τι_,ο, διιθ\ίί11 ιz;Ι ηnιιιστι;ιιί1, 
διιι:"Ι(ιιιγuιιτtι•σει η διιι T!J' οί;ιοι•ιη 
, ι,η, i, uτητιι τιίη 'ΙΥ;:;.ι ηnιι,η ,αί 
ιί;ι,uη i,ιι ίnτοuι;ιον 'Ιδuι•uΗ :τιιγ
;,οσuιοι• ά:;τι,οf,οιίιι:. Οί η,ιιγι,η; 
nι ,Οη-;ι :, ί•:το τί: ό:τιιιι: .::ϊι ;ιιιί ;ιι
\ fι'Τιιι, γ\ί•>στr: εί: :τιη'Τα::;, δι, F
γηιl\ iμ.--ιuδιο, ιίΗιnτοι η: τϊ1: δι_,α
.-fιι;>: τοι•. Και ιιίrτο ε!,uι το :τιiιη 
ά=.ιοπροσι,τιη· σηuι ιο,. 'Ο Οί ,r,1•
μι Η,ο::; Ιlατ(!ιιιρχη:; ;ιιι οί ι-τιηΙ ιί:; 
το1• Μ ητρο:το)ίται, iμcuιι(uμι,οι, ;ιιι
;,01•yοί1uι,οι ;ιιί ιi..-τιιι οί,ιιε\ίιι, iQγα 
i:.ο,'Τιιι άu;,,ω::; bιu τφ :τροl:,0111' τϊι:; 
'Οι>θοδο;ίrι: ;uι τή, δυΕ.ι" τι,ίι Χι_ιι 
στιιηισuού . 

θα :τρί::ηι ,u nηuιιωnι 1u1, uε Tlf' 
ιίι;.•ιιρια uύτ-iι, ;ιι.ι.ι τη, δριιστηι_,ιιιτη 
τιι ηϊη ίιuογε,ιϊη τη: Κι,nnτιι,τι,01 -
,οι Ηι :, μισu σ' ιιίrτή τη, τριι γι;ιη 
rlτμοσιrωι,,ι. Εχwι ύ:τ' Ιιψιι μιι: 
τί:; ικδηι IJ)(JEl:; :tΟΙ• εγι\U\, με Τ)\\ 
ιίr;αιρίu τη:; <ι'Ε(,δομά.δο: τοϊ• όtι 
ιrωοί• . 'Η Έq;οριω τιϊη 'Οι_,ψι,ο
τροιμιωΥ (Προ-ιδι,ο: ύ ίuτ(!ο: ,. 
Γεω(!γιο: Βwωο-τουιο:, Fιrορο: 
,ιιί γι,αμuαηυ: ύ δι;ηγορο: , . � ι 
;01 ιιο: Ά γγΕΙ ίδη: 1 σι"Ι Ε χι C.ει ιο άι_,-

χιιίο εργο, τοί• �·lεγάι 01• Βασιλείοι•. 
ΏργαΗ•!<Τf iσ:τιριΥΟ\ εί: το,· Πα
τρια()χι;,οy νιο,, ύ--τοι• ίχο(.)οστάτη
σι, ιi llατριαρχη:, καί i1κολοίιθ1)0ε
δε!Ξίωσι: στιι Πατl_)ιαρχεία. Έπί011: 
ίc�·ι Ηι ,. τρισαρχιε ριιτιχιιί λΗτΟι'(Ι
γιαι, ιίδι;,ιι γεί,ματα στοi.ι:: τροq ί
ιιοι·: τι7ι, όQ(f<ι,οτροq tιι•>Υ κλπ. �ρα 
στηριοτητrι i.:τιδΗ!Ξω ό ΦιJα1{!ρω
:τι;ο: -Ι•λΙογο:; �ηψ.-τοίι), iJ Φι)ύ
-ττ,,,yο:; '.\.'>ο.ιrο-τη: Κι•ριiiη, ό '.\
θΙ ητι;ιο: �ί,)Jογο: Πιρη, χ.ά. ό.-τοι• 
:τι_,ι,ι-τοστ(ιτοί•, uί όιιογt1ιί:. 

ΣΤΟ ΔIΑΙΤΗΜΑ 

°'\fo: ιί.�)ο:; iπτεί•χΟη στό '\ιά
στηuιι, ιί:τu το, · \ιιεριyα,ι", Υοσμο
,ιι�,τη Εηιη•ι, Ωι.,τρι,, ό ό:τοίο:; 
/(LH(_)(!ll,'f ;ιιι.θt :t(.)01]'\'Οί,με,ο (!ΕΧΟ(!, 
Hf τφ :τιιι_,ιιιιο,i1 τuι• ί:τί δί•ο ,�!(!Ε::; 
;ιιί t !Ξη I t-ττα f !Ξι,, ιί.--ιό ΤΟ\' Οrιι ιuιί-
0/0 τοϊ• Ι>ιιιστηιιο.:τΙ οίου. 

'() Ωι 1τιιι, ίπ(!<ιγματο:τοίησι τiι, 
:ττησι το• μι τu ΊtfμΙΙι J � , τοϊ• ύ 
τοίοι• :τιΙ οτο: iιτ<η ύ Τtιι.ίηιι::; .\o
(,t 1. 

� Ι'Η:ttσι. ;ιιτιι τφ διιι(>/Ηί1 τϊι: 
-ττηntι•ι:, ,ιι ίοι_,τιι(tται στη γϊι 11 ί
.,fτιιο: Ι η!Ξ.fω:; τοίι :t(!Ι•ΙΤΟΙ• :τιιγκο 
σιιιο11 :τοι t ιιιιι•, 11 διt Ο, η; Ι\μf (Ηι 
τι7η ri..-τυuιι.yι,η , ,ιιτ<ι τη, ύπuιιιν 
γί,ιητιι,ι ιηηuuσι•,ιι ίιιιf(! τιϊη πtσιι, 
τι,11 ;αι <ί,ιι.:,fιι:τιητιιι ti•χαί iί,,f(! 
τη:; ι ί ι_ιη, η:; Μ f TIJ' τ(!ο(,1 Hf 0Ησιι 
111\τι ι tί,;ιιιρίιι, ό Ωιηιιι,· rοι.ιι11,ι 
στο διιωτημιι t,ιι tμ(ιΙ ηι.ω μι τφ· 
yψnol ιιγίιι ιιίπi ι τού Τ(!fχοηο: f 
το1•:. , Εχω -tL'tι- t,ιι rμbι,ημu 
στιι ytι_,ια μου ,ιιι Οι)ω Ηι το άιrη
σω Of τψ,yιιι γίιι,ι,, rί.:τιι τη γϊι. Το 
f u(,1 ηuιι yι_ιωr Η « 11 Ν οι uuι_,ιou 
Ι'Jι,t,, i ιufι,ιι τι,η j-\ετιι,ιι,ι,11 τοϊι ;το 
1 fUOΙ• . 

οι ΜΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΜΤοΣ 

·ο '\uf(!l:i'(J\(J: iπωτi1μω\' J> ί 
τσαcητ •1τv.ιf fΧΗ :;ιιι.τιιΙήΕ.ιι <1το 
nυμ.,--ιίι,rισμΗ οτι το Σ ίψgτιι, τ ιι 

Ι (/\ τ ι  ύ t τ ιι Ι, δη).. <1\'<JHI I Η(/1 
nε μιu :τι•Λοτιιτη ·;αι Οιρμο'Ι:ιιτη ;,ιι 
τι.ι.στιισι, fΠΗ'ΤΙJ i.πι-;.τεί�·εται πω ι, 
;ιιι ιιίιτο ίr.τοτΟΟtτrιι ίίτι ιίρχωε προ 
ί:ττιi. δωεv.ιιτι,μμ1•ρίων i.τιϊ" · 

'1 f U:tOψl ς iι σχtτι ;ιη με μιιJ /U· 
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τάστuσι ί,ψη) οτίιιrης Οtρuότητο:; 
στήν ιlρχή κάθε i1η;,τάσεως, t[,ω 
ωιΛη. Τό ίlt>ρογονον μtταστοιχειιίι,ε
ται σε βαρύηρι.ι στοιχtία στα ί,'γ
κι.ιτα των rίστ{ρων, άλι.ά t[νω γνι,1-
στόΥ, δτι ό γr�) α!;ίας μας δέ, t1yt 
βαριι1 στοιχιίι.ι στή, άρyη τοί, βίου 
του. Αύτό σηuι.ιίΗι δτι ή Οιρuο\'QΙL 
σίι.ι κατά τή, συιι.,:ι�νωμ{,η ψί..σι η 
ταν τοσο ύψηλή, 6,ση ή Υωομέ, η 
ϋλ η t νός προτyγουμ{ \ ου /ίΙΥ) ου riπο
σι•ντίιΟπο σi κuOUJQo Μιρογο,ον. 
Λύτο ά.πι.ιιηι Οιρuοτητα rJ.,ύηερη 
τιίιν δfικα δισικατομμι•ρίι,ι, f\αθιμιί>ν. 

'Λπύ την rlρχικη :ιυρόσq ωρα, τύ 
Σ ί,μ.παν ίπι!;ιτάΟη καί �Υρί,ι,ισt ρrι 
γδαίως. ''Ί'πι) ογίσαμι ότι, δτrη ή 
πυροσιr ι.ιιρα t1χt Οιρuοκρι.ισία l \Ος 
δισικι.ιτομμυρίοι• (\αΟuιίJ\, ή ιlηίΗ1 
της ί,'πρι1η ,α ϊ1τω πtρίπου 39 fτη 
ιrι•>tος. 'Orrω i1 ΟtρuοΥρι.ισίι.ι rπι
σι πτά έ,κιηο lκιηομuύρια /\ι.ιΟμοί•:;, 
i1 ιlκτίνα της rιr Θα.σι τά 390 ετη 
q ι,ηος. 'Η πριυτη ιr άσις iχριιάσθη 
230 δευηρύλιπτι1 κι.ιί ή δtί�ηρη ιrα
σι:; 3 fως 6 λιπτά. Καί fπιιτα άπό 
fνα uήγα, ή Οιριιοκρασία επισι στο 
fνιι έκrηομιιί,ριο Ι}αΟμοίις. 

ωρί:; πλi1Qη γ,ιί>σι τη:; π1�/,όη1-
τος της ϋλη:; στο Σ ί,uπω, δέν 11u
ποροϊ•μι νι1 άποq ι.ισί.σωμι ll, τi> 
Σ{ιμπαγ iπικηίνιται χωρί:; οριον 
ϊ1 ί.ιν q Θά, η κάποη σί. κrι.,οιο ιι{γι
στον uέγιΟο:; για Η'ι σι•σταlη πωι 
σί. ί\ι.ι ηλιr,:ύ όλοκι1ί,τωιια. 

ΤΑ ΥΠΕΡΦΥΙIΚΑ 

Ό α,•Θρωπος rχι,ι �σιμι.λι,>� δι•,r'1-
μεις παρα!:.ιΗ:;, που ακομη δεν ιι;το
ρεσι ,ά τί:; η{γ�η Υαί ,ι.ι τίς π11-
ρακολοι•Θ1Ίση. 'Ό) ι:; αύτi:; οί δι•,ά
μει:; rχοι•ν άπο.κλ>ιθη ί"1:ιρqι•σι;,.fς, 
άχρι6ως γιατί δi, uποροϋμε ,ι.ι rί:; 
έξηγήσωιιε καί ,α τί:; άναλί,σωμε. 
�,iί> εl,αι βιδαιον, ύτι ά:τοτελοί•ν δυ-

,άμfι:;, πού τί:; εχοιω μέσα uαc, 
στο, πΗι•ματικο χαί ψυχιΥό μα:; κό
σuο. 

Σί,uιrι•ι\!J μέ τό θιμι)ιιί>δεc αρ
Ορον τη:; πrιγκοσμίου Θιοσοιrικης 
Έτωρίu :;, ποί, ΥαΟορίtιι τοί•:; τρείς 
σκοπού:; τη:; όργωύισιr,1c αύτης, ό 
τρίτο:; f[Η1ι: Ή εριι•,ιι τιϊη ά ν ι  ρ
μ η ,  ι ύ τ ω ,  ,οuι,ιν τη; Φύοιως 
χαl τιί1ν λα , θ α  ν ο υ  σ ιί1 Υ δι,,άμι
ι,η τοίι ιi.,,Ορωποι•. Σήμερα, δέ, ί,
πάρχει κω έναc, ποί• να ίσχυρίζιται 
ϋτι δεν ύιτάρχοι,, μέσα στόν ανθρω
πο 11 στi1ν Φί•σι δ11,άuιι:; ι'ηιρμή
Ηιιτι:;. Καί ή Έστιστi1ιιη δέχιται 
τi 1, ί,παρςι «tί,:τη:;,> αίσθi1σιω:; στό, 
α1Ορωπο. 

Τιι fι<ταίι,)ς, ι'κι1,:Ι oq ύρησι στi1 
Ρι;ιuη ί:,α βιω.ίο μί. το, τίτιο «Το 
riπαγo?ιl'u.r,o, Σ �,μπω,'· Σ_υγγρα
ιμυ:; του ο Λfο lr�λαμοτι. Τα πιρι
πτατιχα ποί, rί,αιr έ ι,Η f[Ηιι πολλά: 
Τιι εχοι•ν rlqηγηΟη διασηιιοι σι•γ
γρι.ιιμι:;. '.\λλά κrιl τά σηuερι,ι'ι. γι
γο,·οτr1 ποί, σχετίζο,sται με μη, ίψατrι 
ά:το τό :ταριλeον, με rrαι, OLΙ.f\ α uα
γιίι.ι:;, μi- ι'παΙ.ήΟι ι•ση προδλiψει,>,, 
ui αί,ίγuατα Υαl ο,ειρα, ιίΗ1ι ποίι•
αριΟuα. 

Σ τό ,,:ι ριοδι,,ο «Φρα,:; - lT Qf :; ι'-
δηuοσιείΙΟη τιλιι•ταίως fH1 αρθρο, 
ύπου i�ποστηρίtεται ότι πρ{πιι δλη 
rιί,τi1 ή ιμί οι.ογία για τί:; ί,;ιιριrι•
σικέ:; διι,άμιις, ϋια αί,τίι τι1 ιτερι
στrιτικα, νι'ι. σι,γκι,,τρωθοϋν ά.-,.:ό τήΥ 
ί,πηρεσία τη:; Οί,νi σκο, στι.ι 'Η I ι•>uέ
νιι 'Εθνη χαί ,ι'ι ι'�ετασΟοί,, άπό 
τοί•:; ι'πιστήιι.οΗ:; σέ ίίλο τον κόσuο. 
Θά εί,αι δυ,ατόν τοτε \!1 ά.ϊοv.ιrηθη 
μιr1 iucηιρία παγκόσμια ;ωί νι'ι δο
Θη μιά ι ρuηΥιία ί•πεύθυ\ η YJ.L ι'πι-
στη�Ο\ w.η., , , , , ΈρμηΗια «ιπιστηuοΗχη» γαι «υ
πεί•θυ, η>, ναι. Ά1λα ;,αί -τ ε λ ι χ η; 

Ο ΧJΌ�ΟΓΡ.\ΦΟΣ 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 

Τη Γι_,ιιq-fl<L τοϊ• Ί • ισοί• \t•α 
,,,ιτσr ι,ίοι• ι,, ιΤ 1221. 111. 1\1111 
θμιϊι,ο:, ιfωι ιί,οι;,τιr /ίιUι \ιι τι
tιη /ΟΙ I Ιut><ισ;,ιι•η 11 - 1 /ΙLL ϊ 
ιι.u. 

Ε;Ί1Β\Σ;Ί1\Τ\ ιιι ΤΗ')' i,ιταy!]\ 
Η: ΤΙ]\ διιιιθι•,σι, «Κ!Ιστη, ;Ί1ι1ισ
σι1Qυ,01ν Ο\. ΔQU'/ίLTOίL\LOI' υ, '.\θη
\ίι:. Ι:!:! . • \--τοστοιuι uε Τ(.)α:η:ιτι 
;,ο: f"lLTIL'.ΙU: iι ΗΤΟΙα:. μά; δι•(f'/() 
ι η•οι•,. � Η rίHL'/(.)UIJ' ιτω ,αθιιοιι το 
ό,οuαη,ω'1 urn /ΙLΙ 11 διιιιθι νσι: τοί• 
rί:τοστοΙ ι,,,:. Ι Ιισι, r'ι:ιυ τυ ιί,ι;/υμ 
μο τη: tίΙΤΙLΎΪ): \ίί �·Q(L(ff1ΊIΙ /((/(.) 
\Ι/11 ό /<ι'/Ο: ιί.:τοστΩΙ ϊ1: τ<•Ι\ )'(>ψια
τι.,,. 

11 ΊΊ;Ί1JΙ τuuι" ,αQf/ Οιη τι,, tτι,1, 
ι!,ι,ι, ΊΟ όf.!'f. Τιμ η ηί701•: δ?Χ· 1!'·
'\ο \l.ί(L(l'fOI, LLHLO\(•Jμf\(J τιι7η :-,_ ο 
1, .}, .t. -,. Ι,, , 10, 11, 1 :! , 1 -,, 1 , 
1!.1, lΊ Ζ , z•ι, :1.ι oi•n τοuοι 1•,-,; 
,rιι 1 'Ιb:!. 

ΚΤΙ I Ι; () Σ . '\ \ίι:τοιισι,,:το: τοί• 
«'Ι,ισοί δι' ί,ιυ•ηηι,ον· τφ Ι\ί,,οr η 

ΒιbΙιο:ιι>Ιιιο, '.\\Τι,,. Στι,Ιιιι,οί• 
Λιuισυ: - Κί'ίQΟ: . 

ΧΩ J> Ι Σ 1ΙΕΤ(-)Τ\' Σ Π Σ Τι ί, 
ΎΙJ το ό,rιιο rί.πισιω ησrι, nτοιι: /Ο 
τι,,τιψ,, σι•,δQοιιητα: μο :, ι:ιιστι,α-
11 ησο\' rί.:τr, το Τα'fι•δροιιιιrη μι τφ 
nηι.ιι ιι,,σι, : <ιuιτι,ι'/ηnι ϊι <ιr'.ίγ\1,,
στο: . 1 /ιιQιι,ω οίi\ίιιι ί;σοι τιιιι: 
γ\(ιι,ι::01, ,ιι το11: είδο,οιηnοι•, iι ,ο 
ιια: δωnο1•, τα: δι ι1•Ο1•, nιι: τι,J\. 
\(-HI\Q:--; : 

Γ. '\ ρ;,ουδη:, \rισ;,α(Ιtι ,: 1 Ί, 
Jfι11η '\Οη11ιιrη, Ξι,ιιι: ::!.1. \y. 
Ηια;ιο:, ωτρο:, '\ημο-yο.ροι•: :Jϊ, 
Μωρη �ηuο:ιουι 01•, '\ρ,τίΗΗ' 211, 
.\,,ΙJ ;Ί1rιιrμι, Σοιι,,uοί• ι,, Ψ17ι;,ο, 

Σ 11(.) 11 ιuτιι.διι:/η:, '\ γ. Μι I ιτίrι1• 
1 Ι,, Τα/η: Ιlανηια,ο:, Φιι/. !\ι 
γρη ΊΙ. '\Ηιστ Χωοιιιια: '\Ηι;,ρι
ο, το: ϊί, Κι�ι ι 1ΟΗ1, Κι,,. Χιωτη:, 
Βιι bι,�οί, ι,. 

EIL \ΡΧΙΩ:--: 
· \,. '\γγιιιδη:, Βι,ι::ι1011 G, '.\-

1 ι'Ξ.ιινδ,.�οι•:τοΙ ι:. Βιισ. '.\) ι'Ξ.ο:ιοι•ί.ο: 
δι/ψ/ορο:, Κιιι.ιιιιατιι, Ί,,, '\Ι.ι!Ξ.ο 
:τοωο:. Φιιι:τ:ιοι• 30, 1-:-δισσ,ι, '.\ 
γα.,η Ι\ιισιu1δο1•, .\t>γο: Ό!.'fί1ΤΙ· 
/U\, Θιοδ �ιyητrι:, '\\'τl(Ιχη: !ΙΟοiΊ 
�,., )το: Ιlι;:.ι,οί•, \ηu. Ι1ιιΗιγο1•. 
Ρο'//ΟΥΟΙ' 3, Κιι /ί:, Θιοδ. Σο(,ιι 
τ�η:, ΙΞ:ΤΤΕ θQιιΥη:, '.\1ι':.ιι,δ\_Ιοί1-

:το1 ι :. 

ΣΕ ΚΟΣΜΟΤ� 
ΦΩΤΕΙ'\ΟΤJ<;Ι>ΟΤ� 

Τιισίιι .\ι11τι(Ιιι,ηο1. · \Οϊ1Ηιι 
Εί,αγγ�ιο: Μιιριιάτο:, '.\Οϊ11111 
Καρι'(J.τι::; IltT(IUTOΙ, '\θηωι 
Γιωργιο: J>ηγάτο:, '.\Οϊ1,ιιι 
ΚΙ.Ητο: '\Ι1ιιγιι:, (-)ιnσωιΗί/η 
Ίι,ια,,η: ''\ργ11QΙΟΙ, ΙΊ11•τι1i1,η 

:--L Ί. ΒΙΗ.\Ι \ 

\ηu. Γ. Σ,()Ι•-�: : Ί[ '\Οφιι ,011 
t<r1,yι, Β f/δοσ1::; 1%;, 

'.\ ι ι /U: Χιι1•nοοτιΗιίδη: : ΦΟογγοι 
(--τΩιι 1 ιωτιι), 'Ί.θφιι Ι!ΙΙ,:i. 

Τιι;,η-:; ΔοΞ.ιι:: 11/Qo::,,,i ::;, ι bι ηγη 
uοτιι 1, Ι 'ΙΙ, :;, 

Γοηγ. 11 Κrwιμιηη:: Είσrιγι,,γη �ί::; 
τη, Κοι,ι,ι\Ιο/ογίιJ\, 'Ί.θηΗιι ιqι,ι, 
- ΚοιΗ,ηία, Δί/.ιιιο,, 1 /οι ιτι/η,
f riHJ.τl''tO\), '.Ί.Οηνιιι 1 'Ιf,�,. - Τιι
διδιιγuιι τοϊ, Β1 1Crι\-rίου (rίΗιτι•
:ιο, 1, '.Ί.θη11ι1 191,Ι,.

Χρϊιστο: Σ. Σ οι οuι,,νίδη: : Σ μ1•ρ 
,οιr,ι '.\.ιιιδημrιι'/Οί, '\θή,ιι J'JΙ,f,. 

Γ Γωωη: . J[G,::; ιί,ιι/r'J.Ι\Ιψιι το 
θιu, (ιηιίτη), '\Οiι,α 1%1,. 

ιδω Κω Ι tQγη : Ί [ ψ1•χη ;,ι ιί το 
:τηί,ι.ιιι, ΛΟη, ιι 1 'JΙ,Ι,. 

θΗμl, Φι,τι'/..lη:: Σι,μ6οίή ιί: την 
φlοnοιrίιη τrϊη ι'�ριθμιίη (ι'ινάτυ
:ιο,), '.\θϊι,αι l'Η,ι,. 

Γιωργ, Κι�ψωμi,ο: : ΊΙ rkτoι.u)u 
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πτική σημασία τη;; γ,ώσεως, Χα
νιά 1 'Ηiϋ. 

Κούλη::; · Α λiπης: Εί,ρmίδου Μηδεια, 
Ά Οή·να 19Gb. - Εί,ριπίδοι• ΊΙΙ i 
κτρα, ΆΟiι,ο 1966. 

Δημήτριος ΣταΟωτοuλος: Έπταi1uι
ρα, (ποιηuατα), ':\Οήνα 1966. 

Κιί,στιι.ς Ιfηγιι.διωτης : ".ρομοι χω
ρίς ϋ.σιrωτο, (ποιήuατα). Έ;ιδο
σΗς < .._ι,ιδt,άτη 'Ώρω. 

Κώστας Τριγκατtης : -ίΟ χρο"ιι 
ΠQΟΟΥΟΠΙΥης δρασΕω:;, Πειοuως 
1%6. 

•. lf. ΙfοΙ υyρο, 11:;: Ό δροuο:; ποος 
τή, rί.γωιη, \άΗιU\ησΕις), ΆΟη
\ [J.l 1 !16b. 

ά.σο::; ΚωαιτC:οπο\ΙΙος: Λί,τi1 t1,αι 
ή γυ,αιΥrι., Καιοο 1%!,. 

Χωί.ι ΙΙ. Κο,τοί,: Χοιισϋ. βiιη (ποι
ηματα) ,  Θωσαfο,ί;,η. 

_ 0<rία Μπιηανάr-ιη : Ό ποιητής 
1 οδοιqο:; Κραοι•ς ,αί το εργον 
τrη•, '.\θηναι 196b. 

Ι> ίτιι Μποί,uη - Παπά : ΊΙ σιληρή 
rί.uοC:ονα (τοιηuατα). - ΊΙ uαγι
οcη <rJoγioα (πυιηuατα γιυ ποι
bια), ''\ΟηΗι 1965. 

J ΙΕ ΡΙΟ \ΙΚ:\ 
Τrι 'Λθη,αι·ιά, ΠfJ.\αΟi)ΗJ.ια, Ό 

Κοσμο:; τii::; Ψι'Χη:;, Jlu t,ω, Ί fπει
ιιι,,τι;,η Έστία, θραrιι,ια Χρο\Ι,α, 
l<ριΥος (.\ο,tδίνου), \tλτίο, J lρα
ηοριίου Π, ει•ιιατικης Σ ι•νεργασίας, 
'},:;,;,,/ ησιαστικα l1ρο6Ι ηuατιJ, Ό Φι� 
σιολάτρης, 'Ει ιί,Οερο Ι 1, ιύuα ( Γιά, 
Η\αJ, lfιριοδικο 'Ει)η,ίδι,,, Βοριί 
ου Έιιαbο;;. 

Έκυκλοφόρησε σε νέα. εκδοση (1966) 

Krishnam urti : 

ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΑΟΥ 

Έλληνικη άπόδοση: Κωστη Μελισσαροπούλοu 

Τιμiiται δρχ. 15 

Στείλατε τό άντίτιμον με έπιταγή η σε γραμματόσημα. 

Θά λάβετε τό βιβλίο στή διεύθυνσή σας. 
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είς τούς δ1tοίους εϋχεται 
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ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1967 
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n ΑΝ Α r. Δ. ΑΝ Α r Ν Ω Σ Τ () γ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΑΙ ΥΠΟΘΕΙΕΙΣ 

ΟΔΟΣ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. 7 (Πλατεί� Κοτζια.) 

Τηλ. 316.747 · 318.150 - ΑΘΗΝΑΙ 

ΣΗΜ - Εtς τού,ς συνδρομητας τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» παρεχονται 

ΠΛηροφορ(αι ΔΩΡΕΑl\J διά π&σαν φορολογικήν των ύπόθεσιν. 

�---------------------------------- ·------------

Γό ώραιό1:ερο δώρο 

για ι ην Πραιτοχρονιό 

ΕΝ Α ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Μορφώνει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει 

�· /,; � )/ �.1 /.I J\11,,,I..._I\ 

(Βλέπε Τιμοκατάλογον εις σελ. 2 τοϋ έξωφύλλου) 
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ΛDΠDllA ..

ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ 

ΜΠΑΣΤΟVΝΙΑ 

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ ι.· 

70 Τηλ, 312.322 

115 Τηλ. 831.768 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 Τηλ. 968.467 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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