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ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙΣΟΤ (Δ Qαγατσανίου 6)
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Γεώργ. Μαλτέζος
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ΔQχ.

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. GO
20
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Μελέτη έπί της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. GO
20
Προς την Μύησιν
Μετενσάρκωση
10
Κάρμα
10
Οί Διδάσκαλοι και η 'Ατραπός
δεμ. 90
10
Σ' έκείνους που πενθοϋν
Ό 'Αστρικός Κόσμος
10
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30
Τό Φως της 'Ασίας
30
Θεοl έν έξορί�
10
Φως στην 'Ατραπό
15
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου {εκδ. 1966) 15
20
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας
20
Ή Πηγ11 της Σοφίας
«Δελτίον 'Αστέρος» Τομ. 1931-1933 εκ. 3C
30
12 Όμιλίω είς Όχάϊ 1934
30
10 Όμιλίαι είς Όχάτ 1944
Έλε, θερία, ή αρχή και το τέλος αδ.60 δεμ. 7 5
Στο;...rισμόl πάνω στη ζωi) (Β' σειρά) 60
Τό σημειωματάριο ένος Μύστου
50
50
Τα. Έλευσίνιg Μυστήρια
Μήτις (Το διδλίον της σοφίας) δεμ. 50
Άποκρυφισμος καl Μυστικισμος αδ.25 δ. 40
1 ε λ ε τή μ α τα
αδ. 40 δεμ. 60
Είσαγωγή στη Θεοσοφία
αδ. 50 δ-εμ. 70
Ό Ίησοϋς
30
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών)
20
«'Αγνώστ<ρ Θεφ»
10
Περικλ-έους 'Επιτάφιος-Διακήρυξη ΟΗΕ 10
Ί ό συναίσθημα μειονεκτικότητος φύλου 20

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ c:ΙΛΙΣΟ :2>, Τόμοι 1956; 58, 59, 60, 61, 63, 64,

65, 66 χαρτοδε,μένοι ε/.αστος δραχ. 50.

·οταν πρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτερικόν, τά άπό δQαχ. 50
καl α\ω έπιδαQ ύνοvται με δQαχ. 10.
'Αποστείλατε τό άντίτιμον, διά ταχυδρομικης έπιταγης, εtς την διεύ
θυνσιν: Κ. Μελισcαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας (122), άναγρά
φοντες οπισθεν τού ά.-ιοκόμματος της έπιτ=.·ιης τούς τίτλους των βι6λtων
πού θέλετε. Θά τά λά6ετε είς τήν διεύθυνσιν τού άποστολέως της έπιταγης.
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

*
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ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΝ ΕΤΟΙ

*
ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ -* ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΕΥ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΓΕΝΟΥΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ
ΘΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ
ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ

*

*

*
ΔΙΕΤΘΤΝΤ Η Σ
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤ.\!ΟΣ
ίΘ�ΛΗΤΉΣ ΤΛΗΣ
ΧΡΙΣ'Ι10Σ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ

ΓΕΩΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΔIΜΗΗΙΑΙΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ� ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΙ
J.ραyατσαvίοu 6 (Πλ. Κλαuθμώvοc;>, οροφοc; 6oc;, ΑΘΗΗΑΙ - 122

ιευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΊ'ΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΊ'ΛΟΣ
'ΕΤΟΣ 12ov

*
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ΡΙΤΑ ΜΠΟΥΜΗ ΠΑΠΑ

Ό Αiώνιος Δρόμος
έν εχασα τό δρόμο πού όδηγεί σέ Κείνον
δμως δέν μπορώ να φτάσω κοντά του
παρά σαν ενας ήχος bίχω; ονομα
σαν μια αιώνια παρουσία
πού κατεργάζεται ό χρόνος
κι έγι'ο από τώρα μέ δέος ψηλαφώ
στα απολιΟωμένα οστρακα
στα προϊστορικά όστα καί χαλίκια
στίς ρίζες τίς βαθειές της γης μου.
Καί εtμαι έντελώς ησυχη
γιατί δέ θα χαθεί ή ίστορία μου
ϋστερα από την ταφή μου
στα εύκολοσύντριφτα χαρτιά
στίς πέτρες των κοιμητηρίων

*

ΤΕΥΧΟΣ 49

ΙΛΙΣΟΣ

4

196Τ

αλλά, οϊω:: nϊ:: πρέ:τει,
γΗΊ. πάντα Οά ηΊ διηγούνται
οί φλοίσυοι στις άκτέ,::
στα δάση τά θροισματα
11 στριγγ1Ί φων1Ί τιi:>ν επίJτλων στ11 νί χτα
κι άκόμα
ό απαρη'ι'όρητος λυγμο:: :τοιητων έφ{16ων
που μ' άγαπησαν σαν μητέρα.
1

Δέν εχασα το δρόμο :του όδηγεί σέ Κείνον
αντίθετα τον uνοιξα σε μια παλίρροια σιωmϊ::
δταν εξερευνούσα
τοπεία έκπληκτικα άπ' τι:: αίσθήσεις μου πλασμένα
ερήμου:: πού δε.' λέρωσαν πολιτισμοί
ηΊ γη πnύ επινε το αίμα τιον παιδιών της
και τους ενόχους μού ζητούσε να τιϊι:; δείξω
κρατηρες σκεπασμένους άπο χιόνια
τριαντάφυλλα με ηΊν καρδιά αξεσφράγιστη.
Και προχωροί,σα ασυμυίϋαστη σ' αύτο το δρόμο
(που ανοιξε ή άξίνα μου σε μiγα μέρος)
σηκιί)vονται:; αποσκευιι:; μέ μυστικά εκρηκτικά
μi πένθη, μ? ηττει:; άλλα και μέ νίκει:;
ΚαϊΗσμένη αΠΟ q'(ι)τtίς Κι {παναστάσεις
μεθυσμένη άπο κλάμα
άνευαίνοντας
ΥαΠΟαίνοντας
φεt"/Οντας πάντα
σαν βέλος πού tητα το στόχο.
α έρ
!( ί ξ ?J
οπω:: και ΚΗνο:::; πού μi περιμένει
(i), ;τιj)ς το δρόμο αυτο
δέν τον περvίί) για τελευταία φορά.
Πύλι άπ' αuτον θά επιστρέψω
να κατοικήσω στο βράχο ϊίτε στο δάσος
γίνω
ρόδο
λύχνο::;
περιστέρι
μαχαίρι άπο πυρίτη λίθο

,,α
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ΤΑΚΗΣ ΔDΞΑΣ

Φως
τ η ς 'Ο λ υ μ

τ1

ίας

'Απ' τα ποταμίσια χείλη του 'ΑλφFιου
ϊιπ' τόν ύ.σπρογάλανο κόρφο τη; Άρωουσα;
κι' απ' τού -'1ία τό πέτρινο μάτι,
μέσ' ύ.π' τα πληγωμ{να μάρμαρα
πού φiγγει του 'Ίωνα και του Δωριiα f1 ψυχή,
κι' απ' τα κιονόκρανα
πού δέν� ι ό ηλιος τα κουρασμένα του αλοyα,
ύ.π' τα πλfyμένα δάχτυλα του πεύκου και τη; δά.φνη;
εδω,
σέ τούτη η'jν παρΟενικi1 μήτρα τη::; 'Ολυμπίας
πού δεν αλλαξε δΕ μολι-,ύτηκΕ δε θα πεθάνει ποτf,
εδώ θα ξαναγfννηΟεί τό Φω;.
Σπίθα του θεού
κρυμένη ση1 στάχτη τη; καρδια; του Κουμπερτέν
πού θα η1 θεριέψει μt τi1ν ανάσα τη; η Καλλιπάτειρα
11 'Ελλ ηνίδα μάνα
Μάνα κάθε ανΟρώπου.
Λαμπάδα άπ' τό κερί του χρόνου και του μύΟου
στιλπνό f 'ίδωλο στιλπνός Χριστός
πού μυρίζει μοσχολίοανο κι' αίμα άθι;Jου ζιοου,
τό φω::; μεστό χρυσό σταφύλι
παραδομένο στα χέρια του Έρμη.
'Από δω θα φύγει ό 'Άγγελος.
·Θα λί,σει τα πέbιλά του τα σπηρούvια του τα πάθη του
θα ρωη1σει ποιοί αγωνίστηκαν τελευταίοι στο Στάδιο
ποιοί πηραν τον κότινο άπ' τού; ειιπατρίδες τη; νίκη;
και θα τρέξει.
'Έξω απ' τό ίερό στηθο; τη; "Α.λτη;
εξω απ' την 'Ολυμπία και την 'Ελλάδα
,σ' δλη η'] γη σ' δλη τ11 θάλασσα

ΙΛ Ι Σ
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:πη·τοι• δ:του
παντού δ:του
ΠU\,τ01' δ:τοι•
ϊαντού δ:του
:ταντού δπου
στο χuυnι1φ
για νά ΙfFψι

ο

Σ

t9ιi7

ί•:τιί (! χΗ ιι.γι'ιπη
ί1:τάρχΗ :τονο;
ί•:τάt_J χΗ ί•ποκρισίιι
ί :τάρχFι μίσο:::
ί :τάρχΗ φωτιά
'
nηΊ φτ<;>χια nτά μfτω:τu στη � ω1'1 στα νεκροταφεία
το μ�γ(χλο μήνυμα...
1

1

'Ruμη,
μ�Ί σr η_ιομϊιΕ.οm·
οί θί ελλf::: οί σαρχασμοι οί σχληιιέ::: μν ημ�:; οί ιχπΗλες μ� τα βοί•κινα
οί πόλεμοι :τοί, η(!Οαν η :τοί• κονταροδείχνου-ν,
'Ερμη
μη σέ τρομϊιξουν οί ίίνθρωποι !
Μάζfψf κάτου ιlπ' ηΊ σάλπιγγά nου τοί•::: λαοίς
ίiπου κι' αν εΤναι δ:τοιοι χι' ιJ.ν εΤναι
ηρωε::: νιχημFνοι χακουργοι σκιr; κόκκαλα
και τάισέ του::; με τό σταφί,λι σου
ρι'ιγα ηΊ ρόγα μέ6υσF του:; μr ηΊν αγάπη
κι' δπω; θά γίνουν ξέγνιαστοι κι' ονcιρο:ταιψένοι,
δ:;τω; θά γυρίσοm• :τρύηη φορά δλοι μαζί
νά κοιτάξουν κατάματα τον ουρανό
σκίrψε σnΊν καρδιά του; και ΠFς του;
1

ΠF::: του:::
νr'ι. ξεκινήσουν δλοι γιά την 'Ολυμπία.
Χιλιάδε::; χιλιάδε:; χιλιάδε::; fφηϋοι
σμάρια ιlπό yορμιά ασπρα μαυρα κίτρινα,
νά πάνε νά ξεπλυΟουν κοντά σττ1ν Παλαίστρα
ϊιπ' τό χτέ::: ιlπ' τί> σήμερα ιlπ' τό αϋριο,
ν' ιlλείψουν μί λάδι τ1ιν ψυχ1Ί και το νού του;
κι' ϋστερα
νά μποί:rν ιlπ' τi1ν ύρΟάνοιχτη πύλη ατό Στάδιο
Ύιά νά πολεμήσουν'Όχι (J'T11 σφαγ1Ί και στi1ν πυρκαγιά
οχι μi τrι μαχαίρι κιιί τό σίδερο πού καίει
οχι μf τ<J\' ξολοθρεμό τού ιlνθρώπου ιlπ' τον uνθρωπο
ι'ίχι γιι'ι. νέους νεκρού::; νFους σακάτηδε; νFους δυστυχισμένους,
μα γιά ηΊν πυγμή καί τό ακόντιο
για. τό πήδημα τiι δίσκο τό δρόμο nΊν πάλη
γιά τrι τι'θριππο
γιι'ι. την 'Αρετή,
δίπλα στίιν Κάστορα η τον Άντίπατρο
τιJ Λιαγ<J(!α η τόν 'Αλκιβιάδη

ΦΩΣ ΓΗΣ Ο ΤΜΠΜΣ
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πού Οα ιψίξFL τον ιlρχαίο ;,{όσuο με τον τωρι\() με τον αυριανό μέ τον
(αιώνιο
ι{(LL θά νιΉήσει τον ,, ρη αλλη μια φορά
την τελευταία.
Πέρα στό ξfφωτο ή 'Ολυμπία
ξάγρυπνη μερόνυχτα πλiκει γιά τον ι<αΟέ,α τους
κι' απόνα σηφάνι αγριλια
'Ελληνικης είρήνης
Είρήνης όλου τοϋ κόσμου.

Τ ΚΗΣ

ΟΞ Σ

Πρωϊ νiι Προσεuχiι
Ιιά όμαδα θtοσόq;ω, στην Άμfρική ιχοm σu,,ταΕΗ η1ν άκολουΟη
πρωιν)) προσfυχή:
«J ατα η1ν ά,ατολη της καινουργια; 1)uf ρας ή ιιιη αδι>')l σκέψη
μας ας fίναι τουτη:
Θα προσπαθ11σω νίι ι{α,μω το σήμερα μια ξfχωριστη r]Uf(_)α.
Σf )ΙάJΟε ·χ.αΟηκον, δσο μικ,ρό καί α, εΙ,αι, θα ξεχυσω αίσΟήuατα
άλ τρουιστικά.
Θα -τροσπαΟ11σω ,ά ξεχασω τις ;τροσωπικε; μου iπιθυμ ίε.:;, ξερο,τας δτι (')f..\ θα μοϋ λtίψη τίποη άπό τα -τραγ,uατιχά ά,αγιαία.
_,f.. κάθε ζήτημα σχΗικό uε την δική μου προσω-τιΥοτητα Οα προ
σπαθήσω ,ά σιωπήσω.
J αί νιωθω δτι θά μπορέσω καλίrηρα ,α βοηθάω τού; προσφι
λείς μου
τοί,::; έnιτρεψω ,α vικήσουν οί 'ίδιοι στο, ιlγωνα τους ιιέ
τον αύτοtλεγχο, γιατί καθε στιγμη πού έγιο δια,θiτω Οά μου f Τ,,αι ιiπα
ραίτητη αν θέλω κι' έγ�) ν' άκολουθήσω τον ίδιο δρόμο».

α,
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ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Ο .\Ρ "ΑΙΟΦΗΟ Σ Ο ΠΛΟ Σ ΕΚΔΡΟΜΩ ' στά; 11 Δεrεμυρίου
1966, έ:ιρα ατοτοίησε -τανη υριη1 έιδρ0,μi1 στ11ν «Κσ)ο-wύια» (Κυλ:)Qϋ
Πηρω·) του 'Τμηττου, γιά νύ. έορτάση τήν !Jη έπέτειο της πρώτη� του
έξορμήσεω; -τρό; τό ϋ:τα1θρο,•, σε σι'Ι·δυασμό με -τηυμαηκ11 ανά-τα
ΓΙΑ ΤΙ ή
ι;ηη έηίνη έ/δρομι;,11 έ όομησ,ς fγινε σ-τοv 'Υμηττό, τό
έξήγησε ύ Α ντι:τρόεδρο; του όμ !i ου ;ι Δημ ΊωαΥ,wη;, όμι) ησας περί
τη; συμδοί.ιzότητα; τού lερου uροι>;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ � τοϋ όμιλου / Μιχ Λεδίδη;, ώμίlησε περl τη� ίδρύ
σεω; :ι..αi τιϊη σιο:τιίJν τοϋ 'ΛρΊαt q;ίλου 'ΟμΟ ου ΈΚiδρομGη.
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ των όμιλιωv τ.σ•cσιθέτοιι.εν έ συ εyεία:

Φύσ1ς
καi 'Υμηττός
'Ομιλία ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Ό Άριαιοφι?ο; "Ομ.ιο;, δ�ν
είναι μόνο, ενα; δμι)ο; έκδρομιιο;· εμι ιαί περιεχόμενο ίδεολο
γιιό, -τού ι:ωρίζεται σέ δίιο μέ
ρη, στό φυσιο) uτριιό, με τi1ν
πλατειύ του EV\ Οιυ, Υαι στό άρ
χσιόφι) ο, -τού τρέ:τει στ11ν σ--του
δ11 του ύριαίου έl)ηνιιοϋ -τνεί·
ματο;.
Φί σι; είνσι τό Ι\Ιέγσ Παν, ·ι:'
Σύμ-ταν, πού είναι απειρον οε
δυνσμιιέ; ανελιξει; YUL u-τειρο
σέ ϊιτασι. Εlνσι, ισΟι;J; εl εγσν
οί -τυθσγό [_) ειοι, «11ριΟ μ. ό; :τσμμέ
γιστο;" ύ.εί συντεl οί•μ ενο;». Ε νσι
δηl.αδ11 α:τειρον -τού δισQιιίJ; γι1

.εται. ' -το τί; ύνελίξει; του προ
έρχεται 11 ψυχή, Υσι ϋστερα τό
-τνε-μα, -το' μοίρα του είναι ,,'
u-τ:ο0Fω0η κύποτε. 'Όσο για ηΊν
fΥΤασι -τού εχει τό Σ 'μπαν, κα
OuJ; ,μα; π ηροφορεί ή ραδιο
υστρονομία, τά δρισ του βρίσκο
τω σέ άπόστασι δισεκατομμυρί
ω έτιίηι φωτό;, ό δέ πληΟυσμός
του ιi-τοτελείται ύ-τ:ό έκατοντύδες
/'JιιΗι.υτομμύρια Γαλαξίες. Τους
11, Ηθμού; αύτο 'ς δύσ,ωλα μπορεί
νύ σ ίλϊιδ η ό ,ο-;.
Το ιiρισίο έλ)ηνιΥο πνεϋμσ
;ιαρσχτηρίζετσι απο τή φιλοσο-,
φία τιίJV ύρχσίων, την τέχ η καί
-τό σπο δσιότερο- άπο την
ι1ρχαίσ εσωτεριΥ11 παρuδοσι, ΠΟυ
εχει yιά φορ (α ηΊv Έλλη ικ1Ί
:.1υθολο ία, τη; όποία; οί συνθέ
τε;, ίίνbρε; σοφοί, με τοση τέχνη,
1
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εκρυψαν μiσα στους μύθους της,
μεγάλες αλήθειες για ζητήματα
πνευματιΥά.
'Η 'Αττική μας είναι προνομι
ούχο; μι: το ύ:τfι:_�οχο κλίμα τη::;.
'Από τα πνευματικά τηc κiντρα
�εχωρίζουν δύο, ό ''Ύ'μηττός και
το "Λστυ, πού το σηφανώνει ό
"Υ'μηττό; μί τα χρr;ψατά του και
γι' αυτό το ελεγαν ιοση.φic;.
Ό ''Ύ'μηττός μι: τοί•c; λυκομη
lΗc; στ11ν μακQυν1Ί προιστορία
του, μέ το πρώτο 'Ελευσίνιο, μι
τον Kfλfo τον πνευματικό βασι
λiα, μι: τα παιδιά του τον Τρι
πτόλεμο τον μυσταγω',1(), τον �η
μοφωντα τον αθάνατο και ηΊν
Σαισάρα τ11ν κόρη του, Σαισα
ρία ελfγαν τότε τον τόπο αιιτό,
από τu ονομα τη; κόρη::; τοίί βα
σιλέα, πού ήταν ίέρΗα. Το ονομα
Σαισαρία εχει τιορα γίνει Και
σαριαν11. ΊΌ Έλι:υσίνιο τοίι ''Ύ'
μηττοϋ μεταφέρ�ται αργόηρα
στον 'Αρδηττό κιιι τελικα έκι:ί
ποίι εfναι iΊ 'Ελευσίνα.
Το "Αστυ μέ τον αφθαστο πο
λιτισμό του, μέ τι; φιλοσοφικίς
σχολέc;, μέ ηΊν τέχνη του τ11ν λι
τή, τ11ν ύπέροχη. «Φιλοκαλουμεν
μετ' �υτελεία; και φιλοσοφούμεν
χωρίς μαλθακότητα>>, ελεγε ό Π�
ρικληc στον 'Επιτάφιο.
Τ ιμ ούμε τον ''Ύ'μηττό, το ίερόν
οροc;, καΟιο; δηλώνει το ονομά
του, σάν 1:να πνευματικό σύμβο
λο πελώριο. Χιλιάδες χρόνια εχουν περάσει από τον καιρό τη;
ακμηc; του. Κάτι δμω; εχει μεί
νει r'iκόμη και τώρα σ' αυτόν, κά
τι λαμπρό και θεϊκό, πού δίνει
στην ψυχ1Ί δύναμι και στο νοϋ
διαί γεια, σαν ερχεται κανειc; έ
διί> μέ καθαρ�Ί καρδιά.

r/"
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'Ιστορικόν
'Αρχαιοφίλου
Τοϋ Προέδρου του
ΜΙΧ. ΛΕΒΙΔΗ

Σι'�ν σήμερα, στις 11 ι\εκεμ
β(!ίου 1927, δ{κα έπτα ατομα
κuμαν τ11ν πριοτη τους έκδρομι
Κ1] εξόρμησι, εδώ στον ''Ύ'μηττό.
ΛΙ�ταξύ των πρώτων 17 ήσαν:
Σπ. Νάγοc;, '.\ντ. Άδριανό.-,:ου
λοc;, Ίω. Βασιλης, Θεόδ. Πλού
μο;, LΠ. Θεοχαρόπουλος, '\ημ.
Φωτόπουλο;, Πυλ. Κοντογιάννης,
Γ. Σχινα::, 'Ιω. ΛΙαστορακος, Δ.
\ιαμαντόπουλοc;, ' ντ. Βασιλη,
Γ. ΕιΊαγγι:λίου. Μόνον οί δύο τι:
λευταίοι επιζούν.
Λf ετα ενα περίπου μηνα ίδρύε
το ό Ί\.κτονικό; 'Όμιλος 'Εκδρο
μών, μετωνομασΟείς αργότερα
ει; Άρχαιόφιλον. ΊΌ Α' \ιοικη
τικόν Συμβούλιον ά,,-τετελέσθη α
πό τοί,;: 'Ιω. Βασιλην (Πρόε
δρον), Σπ. Νάγον (Άντιπρόε
hρον), Κ. Τσαντίλαν (Γραμμα
τiα), Λ. Λαμπρό:τουλον (Ταμί
αν) καί συμβοί•λουc;: ",. Διαμαν
τόπουλον, Λ. Δρογyίτην, 1. Λε
ϋίhφ•, Γ. ΞανΟοποι ιλίδην, Α. Σο
φιανόν. Ό μόνο:; επιζών σας όμι
λεί τώρα.
Οί σκοποί τού 'Ομίλου, δ:τως
κuΟωρίσΟησαν από τούc; ίδρυτας
καί διετυπι;Jθησαν στο καταστα
τικό του, ησαν:
1. 'Η διοργάνωσιc; εκδρομών
και 11 δι' ααιων διάδοσις και καλ
λιέργΗα τη; π.ρό; τ11ν Φύσιν α
γάπη;.

r
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2. Ή rψt•ω καί έρμηνεία των
φυσικίίJν \ όμων και ή ανάπτυξις
διά διαλέΕFΙ,)ν n1; αξία::; τη::; εκ
τίί)ν νόμων τοίtτων (J.ΟΚΟt!fλένη::; ε
πιδράσεω::, fiτις. ιοθούσα το παν
εί::; ι1νέλι�ιν, εξαγνίtεt ηΊν φυ
σιν του άνθριοπου, έξευγfνίζει
τον χαρακτηρα χαι ανυψώνει ηΊν
1)8L",niν και :η-ευματικήν του ίκα
νότητα.
3. Ή χαΟιέρωσι; τοϋ έορτα
σμου τη::; ενάρξεως τ(ι)V 4 ώρων
τοϋ ετου::;.
4. 'Η επιδίωξις και ,:αλλιέρ
γ� ια αδελq;ι κιί)ν δεσμιϋν μεταξίι
των οίκο� ενειών τιί)ν μελιϋν.
5. 'Η έπίσy"εψι; τιί)ν εκτο::; Ά
Οηνιί)ν � τοιί)\•.
r;_ Ί Ι επίσκεψι::; τιίη• αρχαιο
λογικίίη· τόπων γ.,αι ή έξήγησι::
τη::; ίστορικη::; και μυστηριακη::;
α&τιί)ν σημασία;.
1. Ή μετάδοσι::; και ανάπτυξις
των σκοπίί)ν τοϋ 'Ομίλου δι' εκbό
σεω; Λελτωυ η δια π.αν,τος τρό
ii&ελε κρίνει πρόσφο
που, δν
ρον το Δωικ. Συμδοί•λιον το1j
'Ομίλου.
'Η καλλι�ργεια τη; προ::; ηΊν
Φύσιν ι1γάπη;, ή ερευνα χαι ή
ερμηνεία τιί)ν q;υσικίί)ν νrιμων καί
� r1ν�πτ�ξι::; τη::; αξία::;, χ.αί, τη::;
επuδρασεω:: των, εfναι αξιωματα
φι,οσοφικά, τα όποία ιbιοπλοίrν
;τληρες σύστημα φυσιοκρατικιj>ν
δοξασιών. Αί έν λόγφ ι}ρχαί συ
νωψίσθησαν Υ�ι ωrΑ'κρυστωλJ)
θησαν σηiν τριλογία τοϋ σήμα
τός μας: ΦΎ'ΣΙΣ - ΑΛΗΘΕΙΑ
-- ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.
ΦΎ'ΣΙΣ, εf,1 αι το σί"•ολον τίί)ν
εν ενεργείq. ούσιίί)ν γ,αί, νόμων,
ποί, έκδηλι;η•ονται σέ μορφ�::; καί
συνειδήσει::; στον flΠflQO χιί)QΟ.
1
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ΛΗΘ-ΕΙ , �Τvαι {1 γνώσις
τιϋν λειτουρyιιί)ν τιϋν σ,ύσιιί:ιν και
τιον νόμων τη; ΦίΙΟεω::; και τού
:η-εί,ματό::; τη::. Βέδαια ό ανθρω
=το::, με τά ιί.πλη μέσα ποί, διαθέ
τει, δηλ. τα::; αίσθήσfl::; και τό
νοη:τικ� αδυναΤFί νά γνωρίση δ
λη ηiν αλήθεια . i\1πορεί δμως, δ
ταν ά.κολουflη τον 1)Οικο νόμο, να
ιί.;ιαπτί,ξη τι ::; λανθά:>Όι'<?ε::; ψυχ� ,
για να πλησια
κF::; του δυναμει;,
ση την 'Αλήθεια. Θα κατανοήση
μέρο::; τη::; αλήθηας, για,τι δλο
κληρωμένη τ11ν άλήθεια ηΊν κα
τέχει μόνον 11 Συνείδηση - Θεός.
Α 'ΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, �wι �
σί•νολο τιϋν κανόνων καί των νό
μων, ποί, - εφαρμοζό�νοι
βοηΟοί•ν -r11ν εξη μέρωση, τή βελ
τίωση, ηi,• εξέλιξη, ηiν τελι:ιο
:τοίηση και την ευδαιμονία τού
ιlν8ρι;)ΠΟU. Αύτή εfναι εν συντο
μίq. 11 έρμηνfία τη::; τριλογίας
μα::;.
Ή μυστηρια κ11 Σοφία μάc; δι 
δάσκει δτι ή άλήΟει�1 ιiποκαλύ
πτετω μέ ηiν βαθειά μ�λέτη των
νόμων πού διέπουν τη φί•ση. Οί
νόμοι αυτοί εfναι αιώνιοι καί ά
κατάλυτοι. Ή άνακάλυψη και ή
κατανι1ησ{1 των μϋ.ς χαρίζει μιά
σrrαOfρη "Τραγματική γνιί>ση. Ί-Ι
γνώση αύτr1 εναρμον�ει καί συν
τονίζ1:ι τίς ένέργειες τοϋ ατόμου
στι::; ι1παιτήΜι::; της Φυσεω;, μέ
ιί.νrrικειμfνικο σκοπο n'ιν ένσυνεί
hητη ίlνοδο τού ΕΓΩ σέ ιχνιίιτε
ρους δρίt,ονη::;. Α&:τ:rι ε:mεδίωΕα,
οί ίδρυταί τού 'Ομίλου μας.
Ί-Ι σημερινή μας έκ-δρομη ι}πο
τFλ� ί ενα σημαντικο σταιθμο στη
δQάση τού 'Ομίλου μας. Δεν ξέ
ρω ω.ν πετύχαμε τούς σκοπο·ί,ς
:τού ετάξαμc. 'Άλλοι 0ά μας κρί1
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Πιί.ντω:;, δ,τι ητο δυνατόν
εγινF Υ.αί αmfς οί προσπ(ιΟειέ :;
μα:; μας έπιη_ιέπουν σήμ,ει_ια νά
γιορτάσωμε ι'.ίλλη μιι'.ι. έπέτει.ο, η1ν
<σtαρι'.ι. μίαν τεσσαρακοστήν», μέ
ιίπολογωιμόν ] . 2 7 3 έκδρομών,
συμμετοχή 3 7 .034 έκδρομέων, έκ
φώνιηση 511 δμιλιών !
Εlναι ένbεχόμενο νι'.ι. παρελεί
ψαμε πολιλά, γωτί την άνΟριί.ιπι
νη προσπάΟεια την ακολουθεί,
σαν σκιά, πάντα ή ιlτέλεια τού
θνητού.
Γιά τόν δμιλούντα αυτή η1 στι
)'Ιμή, τόν δποίον ή έκτίιμηση και ή
αγαπη
σας τον
., ,
\ ετα
,, ξ ε ως
' τον
' κυ'
ριον ύπFί•Ουνο, πιστεί•σατε, δτι
δεν εΤναι σχημα λόγου νά σιΊς το
νίσω, πr:κ; δ,τι εlχε να ιlποδι:Jση,
τό ιlπέδωσε. Ί--Ι Οέση στην όποία
τιμητικώς τι'>ν Fχετε καΟηλώσει
ιννήrκει σε νεωτFρ{)υ::; ση1ν ηλι
κία.
V(}UV,

Ευτυχώ:::, hFv λείπουν μεταξί•
μας οί ίκ.ανοί να τόν διαhεχθούν.
...... τό γενικό προσκλητήριο τuJν
συνοιδοιπόρων μας θά δούμε δτι
πσλλοί απουσιάζουν. ,. λλοι μας
έγκατέλωμαν στά μέσα τού δρό
μου, άπό κάματο η ιlδιαφορία.
" λλοι ιικολοί•Οησαν τι'>ν μοιραίο
1\ιόμο πού θά ιi.κολουθήση μιά
μέρα κάΟε θνητός. Τοί,ς έδάμα
σε δ πανδαμάτωρ Χρόνο:::. Σ' αυ
τούς α:; στρέψωμε σήμερα στορ
γική η1 σκέψη μα:::. Γιά κείνους
ποι, Fφυγαν γιά πάντα εχομε χρέ
ος ιlbελφικό ν' ιίφιεριί.ισωμΕ λίγες
στιγμές. Πιστεί,ομ� δτι νόμο; φυ
σιικό :; και πνευματικό::: εΙναι ή έ
πι6ίωση της &νθρωπίνη::: συνει
δ11σεω;. Πιστεί,ομε δτι ή κάθε
σι: εΗ)ηση συνεχtζει τ11ν έξελιΥ.τι
κή της πορεία στοί,:; άτέρμονα;

11

ίιρίζοντα::: της πνευμιιτικηc; tωης.
Ί Ι ιi.νΟ (_> ωπίνη μοι_ιφ1'1 είναι τό μέ
σον ένει_ιyείιι.ς τοϊi συνειδητού 'Ε
Υ ι:J στό γήiνο πει_ιιϋάλλον. 'Η σύ
στασή τη::: Flναι φΟαρτή. "F:τσι
βλέπομε τι'.ι. φαινίψενιι τού Οανά
του. 'Γοιί εί',ει_ιγετικοϋ νόμου τοϋ
Οανάτου τη; μορφής, τού όργα
νισιμοϋ. 'Αλλά τί> πνευματικ{) Ε
ΙΏ, ή ψυχή, hρΓι. και ενεργεί σέ
ί.ίλλα έπί:r�εδα, πού αί αισΟήσεις
μας Μν μας βοηθούν βέοαια νά.
;ταρακολουΟήσωμε. ιαισΟανόμα
σθε δτι οί hεσμοί της ιlγάπης, της
φιλίας και της 7[\'ftματικης συν
Fργασίας και συγγενείας εfναι
σχυQΟΙ. και ιlκατάλυτοι.

ι
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Ό Οϊινατος hFν χωρίζει ίi,τι
ΧΗ ένιί.ισει ή κοιν�Ί προσπάθεια, ό
:ιόΟος. η hράση γιά τ{) καλό καί.
την πιιόοδο τι7Jν συνανθρώπων
μα:::. Αυτοί :τοί, μόχΟησαν γιά.
την :τιιόοδο τού 'Ομίλου μας και
Fχασαν η1ν ιlγΟρι.iJπινη μοι_ιφή
του:::, σημερα Fιναι κοντα μας και
χαίρονται γιά τ{)ν έορτασμ{) αύ
της της έπεrτFίου. Εύλογοίrν καί έ
νισχί,ουν τούς συγχρόνους και
μεταγενεστέρους, δλου:; δσοι ις Οά.
Οελήσουν ν' ι1φιερωθοϋν στό ερ
γο πού ιι.tιτοί Οεμελίωσαν.
\ιαισΟάνομαι δτι αί ψυχαί τωγ
συμπαρίστανται στη σημ f ρ ι ν �Ί
συγκένrτρωσή μας. 'Εάν οί κιιίκοι
της άλί,σου τιίJν σχέσεων μεταξύ
τι7Jν ανθρωπίνων μορφι7Jν σπανr
μέ τόν Οάνατο, εμεί; ;τιστεί,ομε,
&τι οί hεσμοί, ποί, δημιουργούν
ται μέ τη συνεργασία σ' ενα :τνευ
ματικ{) Fργο, παραμένουν .
'Γοί.ις είΊχόμεΟα ή τροχιά :τοί,
ιi.κολουθεί iΊ ψυχή του;, ιlνάλογα
με η'1ν δυναμικότητά της ση1ν ιl
νέλι ξή τη:: μέσα στό r.ίπειρο, νά
Ι
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βρίΌι.ετιιι :τιιηα στι'J\' δριψο :τοί•
:τΪ.ηιιιιι•ρί'::.Η ΤΟ 4ι7):: Υιιί 11 χαρα.
- λ:: τοι•:: f ί•zηΟοi\η δ:τω:: ό qΨ
σιzο::. ό :τΗ ι•ιιιηιzο::. ό Ο, ίο:: ,ο
μο:: τη:: ιιΗι';ε,, 11σ:-ω:: zαί τη:: ιι
Οιηασίιι:: όbη','1101] τι'1 ι1•ι•χιι.ι'η
τοι•:: ΕΓΩ Μ θριηοι•:: ί•ι11ηίοι ::,
Μ Ορο\'αι•:: φι,η, lHH ::, σf z1 1ψοι•::
:τοι• j1uσιΪ.f\'fl l!0\0\' 11 zαριί. 11 f
i ευ0f ι_ιίυ, Ι] ','Η•)ση ιαί το αιι;η ω
Φι7)::.
- -\:: στι_ιtι1•ωμι: ί.οι:τι>' \' στοργι
;ιη τη σn,1•η ιω:: ι.αί
τοί•:: σηί
ί ιιΗιc Tlj\' ιιbrί.φιι.11 μιι:: ι'ιγ(ί:τη,
τηροί•ηr:: σιγ11ν.
(-:)fριιω fι•χιιριστίαι υφείλον
Τ(Jl σι: i,) υ τ11 ιιrί.η zω τοί•:: έ:τι
σι.F:ττυ:, :τοι• σι•ν,τι'ϊ εσαν σηΊν
fι•οδωση TOl' i'Ol\'01' 1-ργου. Ίδι
αίηρ(/ f ί•χυριση7J τοί•:; u.Χαμά
τοιι:: Χυί :τροΟι•ιιοιι :; συνΕQΌ'<Lτα;
μου στύ \ιοι i'ψl"I.O Σ ι•ιιυοί•λιο,
:τοί• 11 συ,b (! <>μ11 τοι•:: ί-:τηuΞι :το
ί ι•τιμη ί'Ι(ί 1{\'fΧΤίμητη.
ΙΊα \'U. δΙΟ(!','U\fιJ0η μια fl.{) (_l()
u11, ϊ.(!fΙ11::fτιιι σμbιο, :τuοrτοιιω
σί11, φροηίb;::. K(/()f :τψ1γι_ιιιιι
μι1 fΪν1ιι 11 π1 νωτιιιιi, η :τοί.ί.ιjη•
ψlj(J\ τίn(ι)\. '\ί ί (1 ;ιιί0f -τροrπ:1ί
ΟΗ11 τφ :τιιρu;ιοί.ου0fί 11 11.νΟuι;ι
:τι,η 11.τiί.cιο. ΙΊ' ιιi'ιτiJ υί ί'Qίπct::
συ:: γιι� τα:: :τ1ιριιί.fί11•cι: :τρi:τΗ
,
'
\(J fl\'Ul fϊtΗ"Ι.Η::.
«· \μι::: :το;ι_' ψιr:: ... ,>. \i-ν rι
;ιοι�,J ί}Ιl(ι):: ΤΟ\' 11\'Τί ϊ_ Ο(_Ι(J: <<"λ
μF � Ωf γ' {ποω-Οιι ...».
'() Ό\uχω<Jψί.ο:: �χει nηωοιψ
�·1tσι-ι ιιιιι. :τ11ρ11δοπη, :τού :τρέ:τει
,ά συ\fz.ωΟη. Οί \'cl;HEQOί μυ::,
ίίποι 1:'χουν �-ι.τι1ι11πη τiJν 'Οuιί.ι'ιν
μα:;, ίισοι Ωf\' ι?,.ί.ιιιιδύ, οι•ν τον
εzbι,οηισuο πu, -•ί.i,τι ιιυ,ον 11
ii-τi.� �:τορ, u:: ι\hω(fι'ι_ιΟοσν :τf
.
!_)ισσοηψι γιι.ι τi)ν 'Αρχuι<χtιί.ο.
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ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ί[-:1. ι μ:i ·i1ί.ι6ί.v•J-Jτη Υιμέρ'J.
ϊ:Ξp7.·:ηιέ ιι:ι·; Φθt ·ιο�ι;1ρι:;υ, 8-::ι.ι ;_, λρz1.:6 :r :i.v::: "Ομιλv; μi;
Ξ :;, cρε -JΞ :6τ:ο -πι:,,) Χ?.t έκεί λz
-:ρε•;τψ.ε -:ό &.ρz1.ίι-, π•ιzijμ1. τrι;
zι;,ρ,. ; μ:ι.;: Σ-3/'Ι iρz1.ίχ 'Ι-,θμίχ.
'Γι:>pz, με :':Jϊ,; Χ7..i.r:J;; Ο p 6 μου;
·1.1.ί -::z γpf((vp:ι. μέ-,1. τ·7ι; -Jυγκοι
'/(J) ιi'l.;, εί·ι�Χι ζΥ('=Υιμ7. μιiς (:1ρα.ς
Γ
iτ.ό -.:+1 ι 'λfJY(/7. ,;τό·ι 'J,;fJμ6. ' ό
μέρι-,; γ•;ρω iπό τή·ι δtιί,ρυγ,:ι,
χει, με:� ,τ;,i:;·ι π6) ε μο, Ομι:ιρφιz
0:1. ρ•JfJμ:-:ifJη μέ 7ψ:ι.-,ιέ; :ι.1.ί περί
τ.-:ερ1. ,;ηzρι-, ι: ,;μέ·ι:ι.. Τό πέρσ.
,;μα -:η; γέ�υρσ.; ,;i� γί�ετχt μέ
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,
'
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βλέπη χα.vείς α.vετα. τήν χρήσιμη
α/.ιτή οιώρυγα., πού έvώvει τόv
Σαρωvιχό με τον Κορινθια.χό χα.ί
συντομεύει τό τα.ξίδι για τα πλοία.
πού τήv περvουv. Ή αρχαία. 'Ισ
θμία, κοντά στό χωριό Κυρας
Βρύση, απέχει δέκα. λεπτά της
ι'�ρας με τό α.ύτοκίνηιτο από τήν
διώρυγα., χά.ρις στον ε1δικό δρόμο
πού εχει γίνει καί φέρνει στήν
πόρτα. του ίερου χώρου.
-(::(

'Έχει τήν ίστορία. του 'χαί δ
'Ισθμός. οι ά.ρχαίοι, από την ε
ποχή του Περιά.vδρου, του τυράν
νου της Κορίνθου, δηλαδή από τό
600 περίπου, κα.τά.λαβα.v τήν αξία.
πού θα είχε μια τομή στον 'Ισθμό,
ή δποία. θα ενωΥε τούς δΙJό κόλ
πους, ωστε τα πλοία. της εποχής
εκείνης γ' αποφεύγουν τόν γύρο
της Πελοποννήσου, πού ήτα.v επι
κίνδυνος. Τα σχέδια. δμω:; εμει
nν σχέδια. μόνο, για.τί δεν ύπηρ
χων τότε τα κα.τά.λληλα. τεχνικά
μέσα.. Πολύ αργότερα., τόν πρώτο
α.1ωvα. μ.Χ., επεχείρησε δ Νέρων
τήν τομή, αλλά τό εργον εμειvε
στήv αρχή του.
οι αρχαίοι δμως είχαν λύσει
τό πρόβλημα με άλλον τρόπο. Κα
τεσκεύ(Χ;σαν τόν περίφημο ,,διόλ
κοv», δηλαδή εvα. δρόμο λιθόστρω
το, πλά.τους πέντε μέτρων, πού
ενωνε τούς δυό κόλπους. 'Έτσι
«διtσθμιζοv» τα πλοία. από τόν ε
yα, κόλπο στον άλλον, αφου βέ
βαια. τά. α.δεια.ζαν. Λύτό -ημπορου
σε ευκολα. να γίνεται με τα πλοία.
της εποχής εκείνης. 'Από τόν δί
ολκο σώζονται μερικά. τμήμα.τα.,
!δίως κοντά στήν Πο(1Ειδωνία.
Ό 'Ισθμός στα αρχαία. χρόνια.
είχε κα.ί άλλη σημασία. γιά. τήν
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Πελοπ6νν-φο : α.μυντιχ·ή. Στενή
λωρίδα. ξηρα;, κιχθι1>; είναι, με
πλά.τος γύρω στά 6.000 μέτρα., ή
τ'Υ.V πρόσφορη VΙΧ τε�χιστη για νά.
προστα.τε11η τ1'1ν Πελαπόννησο α
πό τίς εχθρικές επιδρομές τοϋ
6ορρα. 'Έτσι, από τά μυκηναϊκά.
χρόνια. είχε κτιστη ενσ. τείχος κυ
κλώπειο γιά. να μή περά.σουν οί
Δωριείς, πού κα.τέβα.ινα.ν σιγά. σιγά προς τήν Πελοπόννησο. Λί
γα. μέρη από τό τείχος αύτό ήρ
θαν στό φως ά.πό τίς τελευταίες
ά.να.σκαφές. Σε πολλά δμως μέρη
του Ίσθμου εΙvα.ι απύ καιρό γνω
στά τμήμα.τα. από ενα. α.λλο τείχος
νεώτερο, τά. Ίουστιά.vια. τείχη του
6ου αιώνος.
Καί κά.τι α.λλο για τόν 'Ισθμό:
Ή τομή της διώρυγος, πού εχει
!.ίψος πεvη•;τα. μέτρα. περίπου, πα.
ρουσιά.ζει μεγά.λο ενδια.c;,έρον γεω
λογικό με τα πολλά τη; στρώμα
τα. ά.πό διά.φορου; γεωλογιχοϊ.ις
α.ίωνες.
Σπουδαίες αρχα.ιολογιχέ:; ά.να
σχαφές εχουν γίνει τα τελευταία:
χρόνια στον χωρο της ά.ρχα.ίας Ί
σθμία.ς. οι ανασκαφές α.ρχισα.ν
από τό 1952 καί τώρα. βρίσκονται
στό τέλος τους. 'Έγιναν ά.πό 'Α
μιερικα.vού:; ά.ρχαιολόγους ύπό τήν
διεύθυνσι του 'Όσκαρ Μπρονήρ,
κα.θηγητου στό Πανεπιστήμιο τοi}
Σικά.γου.
Πολλά ά.ρχαία. Ίεpά ά.πεκα.λύ
φθησα.ν ά.πό τίς ανασκαφές α.ύ
τές, μόνον δμως τά. θ εμέλια.. 'Ί
χνη ά.πό τά. Θεμέλια. του α.ρχαίοl.)
να.ου του θεου Ποσειδώνος του
7 ου αιώνος, τα θεμέλια. του νεω
τέρου να.ου του 5ου α.1ωvο:; με
τούς βωμούς του, δύο περιβόλους
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,.α,ί -:;τ-:ιε;. Τό ρωμ:χίχό ΙΙ:χλ:χιμό
v:ο'J μέ :ό α.δυτ-:ι του κα.ί μέ :ρεί;
θυτήριου; λάκκ-:ιυ; πtό μπρwτ6:.
Μέρος ciπό τό στά:οιο, οπου έ:γί
'Jο'Jτο οί ςα.κου-στοί Ί-:;θμικοί ciγG)
'ιε;, τό θέ:χτρο κ.
σΟλα α,jτά:.
μc1.ζl μέ τi Θεμέλι α. σ.πό τού; 'Jα
ο�; τη; θ�a; _Δήμτ�,ρο_;, τ,;ι? �ιο
νυ-:;ου κι:χι τη:. θει:χ; Αρ:εμιοο;,
πο,:, fρ7.ν σ.πό πα.λι:χιότερα γνω
στά, σχημ:ηίζουν σrιμερ:χ τόν Ίε
της χσ.ί ς
ρό χ
θμία;.
.
�ψ� , ά.� , α. '!:
Μ α.υ,α. που σ.πεκσ,Αυψ7.ν οι
Άμερι,.ανοί αρχαιολόγοι δικα.ιώ
vεται κα.ί πά:λι ό πολύτιμο; περt
ηγητrι ;, ό Π σ.υσrι.νία;. τ.ού περι
γράφει ολ7. 7.•Jτ7. στά Κορ•. vfJια.κά.
του. Περιγράφει ομως σ.κόμη καί
τά άςριερώμ?.τα. πού είδε ,ότε ιιέ
σα. στού ;; Ψ1..ούς κι:χί μάλιστα. στό
Ψ.1..ό ,ι:,ϋ θεοiJ ΠοσειδG)•ιος. Τό α.
yαλμι:z ,οϋ θεοϋ κrι.ί :ης 'Αμφι
τρί-ης κ-:ι.ί κοντά -ου τό άγα.λμσ.
,οϋ ήρωος Ιlαλσ.ίμονος επά.•ιω σέ:
δελφίνι, δλσ. ατ.ό χρυσό καl ελε
φαντόδοντο, χαρισμένα σ.πό τον
σϊιγχρονό του τον 'Ηρώδη τον
'Αττικό. Το δέ: ενδον έ: ςρ' ήμων
ά.vέeηκεv 'Ηρώδης ό 'Αθηναίος»,
κσ.θ�)ζ γράcpεt.

σ..

1.
Φημισμένη ή αρχαίσ, Ίσθμίσ,
;ια.ί σ.πο τούς σ.γώ'Ι'ες, πού έ:γίvον
το ε;ιεί &.πό τά. προίστορικά. χρό
νια γιά. vά. τι.μηθη ό θεός Ποσει
δών. Οί άγώνες έ:γί νοντο κά.θε
δυό ·rι τρία. χρόνια., το δέ βρα6είο
ήv.ι.ν σ,εφσΝt από πεϋΥ.-Ο. Τήν
όργάvωσι κα.ί ,ήν εποπτεία είχαν
οί Κορίνθιοι. Άπο τότε αμως,
(146 π. Χ.) πού δ άξεστος Ρω
μ,σ.ίοςίίπ?.τος, δ Λούκιος Μόμμιος,
κα.τέλα6ε τήν Κόρινθο, εσcραξε
τούς κατοίκους καί άνέσ;ι.αψε τήν

πόλι. α.;ροϋ πρώτα. ε:πειλε στη
Ρι,)μη ολα :ά εργα. τέχνr1 ;, μέχρι
,ό -14 τ..Χ. πού τ�Ί·ι ξαν6:κτι� δ
Κα.ίσα.ρ. ,ήν ευtl�νη γιά. το'Jς ιi
γG)'Ι'ες πήραν σί Σ:κυώνισι. Γιά. τό
ζrιτημα. α.ύτό γρά:yει δ Παυσανί
ας: Ό δέ Ίσθμικό; αγών σύδέ:
ιiνα.στά. ιτων (οτσ.ν ιiνα.στα.τώθη
σα.ν) ύπό Μ q.ιμίου Κορινθίων ε
ξέλιπε, α.λλ' δσογ μέ:γ χρόνογ ή
ρήμωτσ -iι πόλις, Σικυωγίσι; αγειν
έπετέτρσ.πτα ,ά. 'Ίσθμια., σιΥ..ισθεί
σης δέ, αδθις εις τού; νϋ·ι σίκή
τσρας περιηλθε•ι +ι τιμή .
'{:.
Ή αρχαίσ. 'Ισθμία, εκτός α.πό
τούς ά.γώνες, ήταν, πρό πάντων,
μεγά.λο Υ..έ'Ιτρο λατρείας. 'Αγώ
νες στήν αρχαία. Έλλά.δα. έ:γίνσν
το πά.γτστε σέ: τέτοιους τόπους, 8πως κα.ί στiιν 'Ολυμπία, στσύς
Δελφούς Υ.α.ί στή εμέα. Δέ:γ rι
τσ.•ι τσϋτο ά.πό σύμπτωσι, άλλά.
γιά. γά, γίνεται ςραγερό πόσο 1ι ά.ρ
χαία. παράδοσις εδιδε σημασία
στό γερό σώμα τσϋ γυμγασμένσυ
χωρίς ύπερ6ολέ:ς ανθρώπου. Χω
ρίς γερό σώμσ.,χωρίς ύγεία, πώς
μπορεί γά, πρσσδεύση ή ψυχή; Ί'ό
ά.νθρώπινο σώμσ., καθώς ελεγα.ν
σι σοςρσ:, είναι ό οίκος τrις ψυ
χής, πr:ιύ πρέπει νrι. τόν προσέχου
με κσ .ί νά τόν τιμοϋμε.
Υ

'(.{

Στήγ αρχα.ίσ.Ίσθμία έλσ.τρεύε
τσ δ θεός Ποσειδών κσ.ί δ θαλάσ
σιος ·ηρως Πσ.λα.ίμωγ, Κσ.τσ, τόν
αλληγορικό μϋt!ο, τήν λα.τρείσ.
τοϋ τόπου &.μψισ6ήτφα.ν δ υΗλιος
κrι.ί δ θεός Πσσειδώγ. Ό δέ: μυθι
κός Βριά.ρεως, πού ήταν ί σχυρό
πrι.ιδι τσϋ Ούpσ.νοϋ και τ·ης Γης,
&.ψοϋ νίκησε τους Τιτάνες κσ.ι

ε-

1967

Η Α ΡΧΑΙΑ Ι ΣΘΜΙΑ

Ηί

γινε ετσι ήμίθεος, στάθηκε σά.ν τψ.ε στον 'Ισθμό παρά.λληλα μέ
διαιτητής γιά νά. δti)ση στόν θεό τόν θεό Πeισειδώνσ.. Τόν πα.ρίστα.
ΠοσειδιίJνα τόν 'Ισθμό, στόν δέ ΨJ.'Ι παιδί καθισμένο έπά.νω σέ
"Ηλιο τό•ι ' κροκόρινθο. Κα.ί ε οελφίνι. Ένδια.φέρον εχει ·rι γε
δώ, καθώς βλέπουμε, εγινε κάτι νε'Χλογία του, γιά. δσους ά.σχο
τό παραπλήσιο γιά. τήν λατρείσ., λουντ::.ιt μέ τ-rιν μυθολeιγία κα.ί τήν
&πως κα.ί στήν ' κρόπολι. 'Rκεί εξετάζουν μέ σο6σ.ρότητα.. Μοιά
·ή ά.μφισ6ήτησις εγινε ά.πό tΎ(Ι ζει μέ τήν γενεαλογία του Διο•ιύ
θεά. ' θηνά καί τόν θεό Ποσει σου, σέ διcχ.φορετικό δμως επίπε
δώνα.. Τό δικαστήριο δμως τώ·ι δο. τΗταν παιδί του '.\θά.μα.ντος,
'Ολυμπίων εδωσε τ+1ν λατρεία. βασιλέως τών Μινυιϊ,ν στόν 'Ορ
στήν θεά. ' θηνά. 'Ο δέ Παυσα. χομενό, κα.ί της θαλάσσιας νύμ
φης ευκeιθέας, κόρης του Κάδ
νία.ς εχει γράψει: «Τ ό δέοu Κο
ρι νθίοις μόνον περί τi'ις χώρας έ μου κσ.ί της 'Αρμονίας σ.δελφης
στίν ειρημένον, ά.λλά. έμοί δοκεί της νύμφης Σεμ.έλης, της μητέ
' θηνα.ίοι πρώτοι περί της 'Λ ττι ρας του Διονύσου. Σά.ν εξετάσου
κης εσεμνολόγησα.ν" (ά.νέφερα.ν με τίς ετυμολογίες ήμπορουμε νά.
τήν ίερά.ν παράδοσιν) λέγουσι δέ δουμε τί θέλει νά. σημάνη ό μυ
κα.ί Κορίνθιοι Ποσειδώνα. έλθείν θος. Πατέρας του Ηα.λα.ίμ.ονος ό
ΊΙλίψ περί της γης ές ά.μφισ6-iι ' θάμα.ς, δ πολύ θαυμαστός (ιi τ-ησιν, Βριάρεον δέ δtα.λλα.κη'1ν θα.υμα.) , βασιλέας τών Μινυών,
γενέσθαι σφίσιν, ισθμόν μέν κα.ί τών ισχυριϊJν. Πνευματικός βασι
δσα τα.ύη), δικάσα.ντα. είναι Πο λέας λοιπόν. Μητέρα. του ·ίι Λευ
σευδώνος, τήν δέ άκρα.ν, 'Ηλίψ κοθέα., ή ά.γνή νύμφη. Τψηλή ή
κα.τα.γωy+, του Ηα.λα.ίμονος. 'ϊψη
δόντα., τήν ύπέρ της πόλεως».
οι μυθοι α.ύτοί γιά. τήν , κρό λότερη ομως ή καταγωγή του
πολι καί γιά. τόν 'Ισθμό είναι ά.λ Διονύσου, πού πατέρα. είχε τόν
ληγορίες, πού δέν πρέπει νά. λα.μ- Δία.. Ι α.ί ό Παλαίμων ήτο, κατά.
6άνωντα.ι κατά. γράμμα, δπως συ τόν μυθο, μεαμόρφωσις του Με
νηθίζεται νά. γίνεται. Είναι ά.λ λικέρτη, οπως δ Διόνυσος του Ίά
ληγορlες πού κρύ6ουν ά.λήθειες κχου Έθυσίαζα.ν κα.ί στόν Πα.λα.ί
πνευματικές, οί δποίες χα.ρα.κτη μονα. ταύρους, δπως θυσίαζαν κα.ί
ρίζουν τήν βαθμίδα. της λατρεία.; στόν Διόνυσο.
στούς δυό αυτούς τόπους. 'Έτσι
'Από ολα. αυτά γίνεται φα.νε
κα.ί δ θεός Ποσειδών καί δ θαλάσ ρό, 8τι δ Παλαίμων ήτο ό ηρως,
σιος ηρως Πα.λα.ίιμων δέν εχουν δ πνευματικός ηρως στήν ά.ρχα.ία.
σχέσι μέ τήν θάλασσα., πού παίρ λατρεία., πού έπί αιώνες έ:γίνετο
νεται μόνο γιά. σύμ6ολο. Γιά. σύμ- στήν περιοχή του Ίσθμου. 'Ακό
6ολο άλλου τόπου, πού βρίσκετα.ι μη δέ γίνεται φανερό, α.λλη μιά.
εξω ά.πό τή Γη.
φορά, πόσο πνευμα.τόδοξη ήταν
στό βάθος της ή λατρεία. τών ά.ρ
χα.ίων 'Ελλήνων, πού τούς λένε
" ς δοϋμε 8μως τώρα. κα.ί γιά. ειδωλολάτρες ...
,όν ηρωα. Πα.λαίμονα., πού λατρεύΔΗΜ. Α. ΙΩ ΝΝΙΔΗΣ
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12 ΤΡΟΠΟΙ
να εiσαι ώφέλιμος
ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΣΟΥ
1.- � α είσαι :ταριον σί ολε;, εί δι•νατόν, τι:; συνεδριάσεις, με
ηΊν έ:τιΟυuία ,α uεταφέρης χαρα καt ά ρJ-ιονία στοί•:: αδελφούς σου.
2.- � α :τροσέρχεσαι , ωρί::;. ίόστε να σού μένη καιρό; α,•ταλ
λαγη:: α:τόψεων μί τu. tίλλα μέλη και ετσι να δυναμιονη:: ηΊν α τμ όσφαι
ρα τη:; αδελφοτ ητο;.
R.- Σε :τερίπτωσι κακοκαιρία::, τότε πιο :τολυ :τρέπει να παρί
στασαι,, γιατί είναι ενδεχ'όμενον αλλοι ν' clπουσιά.σουν από λόγους ύ
γεία::.
-ι.- 'Εάν έμποδισΟη:: να :ταρευρεΟη;, γιά λόγου; ύγείας η αλ
λου:: ανυ:τίρ6λ ητου::, τότε ένώσου μέ τά αλλα μέλη διά της σκέψεως.
3.- Έ.,-τισκεπτόμενο:: μιά στοά, εχε πάντοτε ί,m;' οψιν σου δτι εl,,αι
fνα ένιαίο σίινολον, Ενα σιίJμα αποτελούμtνον ά:πό τά ατομα, και οτι σι,
είσαι ενα κύτταρο αι11οϋ του [νιαίου σώματο::� ενα κύτταρο είρήνης
και ευτυχίας.
6.- 'Εάν δίν μ.-τορη:: να :τροσφίρη:: σηΊ στοα τίποη παρωτάνω
ά:τό την παρουσία σου, τότε :τροσπάΟει να ηΊν 6οη0άς δια τη:; σΥ.iψεως,
κάΟε μέρα την 'ίδια στιγμή.
7 .- Ν' αποδέχεσαι κάΟι:. καΟηκαν ύνατι,Οέμι:νον rlπό ηΊν στοά, αν
εχης αρκετό κωρο να το ΕΥ.Πληρ<ί>σης δ1:όντως.
.- Λύμ6ανε μίρο:::; σί κάΟε δραστηριότ ητα, &ι-αν οί περιστάσεις
σοϋ τό έ:τιτρίπουν, εστω και αν δίν εχη:; κανrνα είδικό αξίωμα.
9.- ΣυνομιλιίJντα:::: για μίλη ί.ίλλη:; στου:::, πρό6αλλε πάντοτε τα
προτερ11ματά των και ουδίποτε τα ελαττ<ίψατα.
10.- Πλήρωνε Χανονικά ηΊν συνδρομή σου. Τό χρημα δεν ::l
ναι τό κυρι<ίJτερο, δμως είναι Χt' αυτό απαιραίτητο.
11.- Ν ιιί>θε την στοά σου σαν �,•α Υ.λαιδί μεγάλου δέντρου, που
τοϋ δί,1 Η μΕγαΙ.εϊο τό σύνολο τιίJν κλαδιιίJν, ,ωυ το ζωογονεί δ 'ίδιος
χυμό::, f 1 'ίδια πνευματαή δύναμις.
12.- Γ,,r;Jριζε οτι καμμία συνεδρίασις δtν εlναι στερημένη πνευ
ματικης σημασίας. Ί--Ι ψυχικ11 έ.ι-τικοι,1 ω,1ία εΙναι ευεργετικ1Ί και εξυ
πηρετιχή τοϋ εργου τη; θείας σοφίας. Για κύ.Οε ιuλος η στοα πρέπει
και μπορεί να είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνεύσεως y,αι ευλογίας
σί κάΟε στιγμiJ της ζωης μας-
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250

ΕΤΩΝ

ό Έλευθερο
Τεκ τονι0μος
ΤΟ 1967 ΕΙ ΙΑΙ ΕΤΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟf πα.νηγυρισμου
των Έλευθεροτεκτόνων διότι κα.τ'
αυτό συμπληρουναι 250 ετη ά
πό της ιδρύσεως της Μεγά.λης
Στοάς της ' γγλία.ς. Ή επίσημος
χρονολογία. ίδρύσεως της πρώ
της α.υτης Μεγάλης Στοάς, μη,
τρός του παγκοσμίου Τάγμα.τος,
είναι ή 24η 'Ιουνίου 1717. 'Ε
κείνη τήν 6ρα.δυά. συνηλθον δμου
κα.ί ελα.6ον τήν ίστορικήν των ά
πόψα.σιν, είς τό ζυθοπωλείον «της
Χήνας κα.ι της Έ σχάρα.ς», τέσ
σα.ρες στοα.ί: Ή συνήθως λει
τουργουσα. είς τό ζυθοπωλΕjίον
αυτό, κείμενον ε1ς τήν α.υλήν τοϋ
να.ου του ' γίου Παύλου, κα.ί α.ί
λειτουργουσα.ι ε1ς τό ζυθοπωλείον
«του Στέμμα.τος» είς -ήν Πάρκερ
στρήτ κοντά. είς τό Ντρούρυ Λαι
ην, ε1ς τήν ταβέρνα. «της Μη
λιάς» είς τήν Τσά.ρλς στρήτ παρά.
τό Κό6εντ Γκάρντεν και είς την
,α6έρνα «των Στα.ψυλιων και της
Τό κτίριον τη; ταδέρνας «της Μη
λιάς» -----,<Jωζόμενον καί σή·μερον- δ
ποu τό 1717 ελήφθη ή πρώτη ά.πό
φασις περί ίδρύσεως της Μεγάλης
�-.οα.ς τη; Ά,yγλίας.
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J{,χ·ι±τ,χ;, ει; τήv Τσά.νελ Ρόσυ
παρά το Ουεστμίνστερ.
'Από τσϋ ;ψοηγουμένσυ σ.ίώ
vσ;, -σi) 17 r.,υ, φσ.ίνε-σ.ι δτι έ
λειτο•.>ργeιυ•; εί; την Άγγλίσ.ν
συμοολtκσ.ί Τεκτο·;ικα.ί στοσ.ί. Κσ.ί
ή μεν ΕΚτψσ.σι; ,, ελεύθερος τέ
χτων άπσ.ν-,α.,7.ι α.πό του 14ου
αιώνος, ύr.b ,ήν εννοια.ν τη; ε
λευθέρας χινήσεω; τσυ φέρον
τος τbν τίτλο·; τοϋ,σν από περι9ερείc1.ς είς περι:pέρεια.ν :ι.α.ί ά.πό
έπικp,:τεί�; εις έπικρ±τειι:χ.v, ώς
-zα.ί της σ.πολα.1Jσεως ώρισμένωv
προνομίων των ά.νωτέρ-:ι:; Υ.λάσε
ως έπ?.γγ..λμα.τιών τεκτόνων, ή
τοι τώ•ι επεξεpγ?.ζομένων τούς
(τσιχοποιt
"ελευθέρους λίθους
σ.ς) , έ-; ά.-ιτιδισ.στσλ'Ώ προς τούς
κοινους τέκτονσ.ς έργά.τας· ά.λλδ:
σ.πό τοϋ 16ου σ.ίώ-ιος εΙνσ.ι εν
χρήσει ή εκφρχσις «έ ν ε ρ γ ό ς
τέκτωv» κσ.ί «μ ή έ ν ε ρ γ ό ς
τέκτω·;» προς διά.κρισιν οχι έ
πσ.γγελμ-:ι:τιών τεκτόνων εν ένερ
γεί q. κσ.ί μή, ?-λλά έπα.γγελμα.τι
ώΥ :ι.α.ί συμ6ολικών τεκτόyων. Ί ό
ιiρχσ,ιότερον α.ύθεντικόv τεκμήρι
ον περί συμμετοχής μή έπα.γγελ
ματίου, , μή ένεργοϋ» ώς μέλους
τεκτονικης στοάς, εΙvαι το πρα
κτικόν της 8ης 'Ιουνίου 1600
της τεχ.το·;ικης συvτεχνίσ.ς τοϋ
Έδιμοούργου, είς τήν συνεδρίσ.
σιν της όπο(ας παρίστσ.ται δ
Τζων Μπόσουελ, λόρδος του "Q
χ., νλεχ.. Ή συνήθεια σ.ύτή, τiι ς,
συμμετοχής προσωπικοτήτων εiς
τσ.ς συντεχνίας η στοσ.ς των ε
π?.γγελμσ.τιών τεκτόνω·;, ώς εκ
της ,jψηλης θέσεως τG)Υ δργσ.νώ
σεων έκείvων είς τήν κοινωνίσ.ν,
-ητο &σφσ.λώς παλαιοτέρα., έξηκο
λούθ-φε δε 'ΚΙ. έφα.ρμόζετα.ι κσ.ι
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6ρσ.δύτερον, δπότε τα τεψ-ήpια.
ά.φθονοϋν. Σύv τφ χpόνφ,
συντεχvία.ι των !λευθέρων τε
κτόνων, αί δποίσ.ι ά.νσ.φέpοντσ.ι
ήδη α.πό του 9ου κσ.ί τοϋ 10ου
σ.ιώνος, έχρησιμοποίουν δε ά.λ
ληγορία; κσ.ι σύμοολα., κυρίως
δια τήν δισ.τήρησιν των τεχνι
κών γνώσεων εντός κλειστου κύ
κλου, ά.λλά και σ.ί δποίσ.ι, λόγφ
της ά.νεγέρσεως κσ.θεδρικών νσ.
ιο•; κχί αλλων πνωματικου περιε
χομένου οικοδομών, συνεδύαζον
τήν οίκοδομικήν τέχνηv μέ τr,ν
ηθικήν εξαρσιν, εξειλίχθφαν,
ώς εκ της συμμετοχης των «μη
ενεργών τεκτόνων, είς όργσ.νώ
σεις συμ6ολικά;, είς τάς δποίας
έπεδιι�κετο ή συμοολική ά.νοικο
σ&μησις ναών της ά.ρετης. 05τω, στοα.ί τεκτοvικαί τελείως
συμ6ολικ7.ί ά.ρχίζουν ν' ά.ναφαί
νωνται περί τά. μέσα του 17 ου
αιώνος, ενώ δεν εχουν ά.κόμη τε
λείως ά.ποχωρισθη οί ,,ελεύθεροι
τέκτονες» εκ τώy «μή ενεργών»,
ώς προκύπτει καί ιiπό πρακτικόν
τiις στοσ.ς τοϋ παρεκκλησίου της
ll?.ναγίσ.ς είς Έδιμ6οϋργον, κα
τχ το δποίον ,τήν 30ήν Μαίου
1640, έμυήθη ώς μέλος της
στοα.ς των επαγγελματιών τε
χ.τόνωv ό στριχτηγός τοϋ πυροοο
λικοϋ Χσ,μιλτον. Erναι ή περ[ο
δο;, YJ.t.θ' ην συντελείται ή δια.
μ6ρφωσιι; τώ'i επσ.γγ:;;λμσ.τικG)ν
στοGJν είς συμβολικά;. Συγκεκρι
μένα στοιχεία δεν ύπά.ρχουν. Ει
κάζετ7..ι, πάντως, δτι πρέπει νά.
ελειτο•->pγουv Ύτελως συμ6ολικα.ι
στw.ί τρέχον'wς του 17 ου σ.tωνος,
σι6τι είς το πραι�τικον περt ι
δρύσεως της Μεγ&λης Στοάς &
vσ.φέρετσ.ι δτι ή ιiπόψσ,σις των

σ.ι
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τεσσάρων άρχαίων στοών ύπηγο
pεύθη εκ του τερματισμου της
«'Ανταρσίας», νοουμένης της ά
ποκαταστάσεως δμαλότητος είς
τήν χώραν, είναι δε γνωστόν δτι
τό 1715 εσημειώθη εξέγερσις
των Τόρυδων πρός εγκατάστασι 'i
είς τόν θρόνον άπογόνου των
Στούαρτ, άντt του άπό του ετους
1714 εvθρονισθέντος Γεωργίου
του Α', εκ της δυναστείας του
Άννο6έρου. Όπωσδήποτε, ή μία
εκ των τεσσά.ρων ά,ρχαίων στοών,
α.ί δποίαι ί'δρυσαν τήν Μεγάλην
Στοά.ν της 'Αγγλίας, ή καί
«Στοά. της 'Αρχαιότητος» καλου
μένη, συνεδριάζουσα δε εlς τό ζυ
θοπωλείον «της Χήνας καί της
'Εσχάρας» καί άναφερομένη ώς
λειτουργουσα «άπό μή ε ν θ υ
μ ο υ μ έ ν η ς συστάσεως»,
ήτο, κατά. πάσαν πιθανότητα, ε
ξελικτική μορφή ά.ρχαίας επαγ
γελμα.τικijς τεκτονικijς στοάς.
Δεν εξηγείται διαφοροτρόπως δ
τίτλος της καί δ περί καταγωγης
ισχυρισμός, δοθέντος δτι, ώς
προκύπτει εκ χαραχθέντος πίνα
κος του ετους 1729, άναψέρεται
τό 1691 ώς ετος συστάσεως της
ύπ' &.ριθ. 1 στοάς ταύτης. Έπει
δη ομως ή χρησιμοποιηθείσα
σφυρα κατά. τήν συμ6ολικήν θε
μελίωσιν του Άγίου Παύλου ε
δόθη &.πό τόν 6ασιλέα Κάρολο'i
Β' εις τόν διάσημον αρχιτέκτο
να. Χριστόφορον Ρέν καί οότος
τήν πα.ρέδωσεν ώς κειμήλιον είς
τήν λειτουργουσα.ν, κατα. τήν αύ
λήν του μέλλοντος ν' άνεγερθij
κα.θεδρικου ναου, στοά.ν «της 'Αρ
χαιότητος», δύναται να. συναχθ'fι
δτι αϋτη έλειτούργει τότε ώς
στοα. επαγγελματική, περιλα.μ6ά.-
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Τό ζυθοπωλείον «της Χήνας καί της
'Ε)σχάρας», ωιου εγινεν ή πανηγυρι
;,,ή σι•nδρίασις πρός ϊδρυσιν της
Μεγάλη� Στοiiς της 'ΑΥΎλίας

καί τέκτονας συμ6ολικούς.
Ποίαι ήσαν αί πρώται τέσσα
ρες στοαί, εις τήν ά.πόφασιν τώ'i
δποίων όφεiλεται ή εναρξις του
ίστορικώς αύθεντικου καί όργα.
νωτικώς συγκεκροτημένου Τ'ε
κτονισμου;
;,ουσα.

Έκ των γενομένω'i μέχρι προ
σφάτως ερευνών, αt «τέσσαρες
α.ρχαίαι», ώς ά.ποκαλουνται, στο
αί ήσαν:
1. Ή Στοά. της 'Αρχαιότητος
ύπ' α.ριθ. 1, συνεδριάζουσα συ
νήθως εις τό ζυθοπωλείον «της
Χήνας καl της 'Ε σχάρας» είς τήν
αύλήν του Άγ. Παύλου. Έκ των
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τεσσάρων :χρχαίω-ι στοών ητο πα
ραδεδεγμένη ιίJς ή αρχα.ιοτέρα.
καί της εδόθη ό αριθμός 1. Κα.
τόπιν δμως τοϋ σχίσμα.τος κα.ί
της δημιουργίας δύο Μεγάλων
Στοών, προκεψένου νά συσταθ'Ώ
-rι εκτοτε ύπάρχουσσ. «'Ηνωμένη
Μεγάλη Στοά. της 'Αγγλίας, τό
1 13, απεφασίσθη νά. διεξαχθ!)
κλήρωσις μεη:ξύ των δύο άρχα.ι
οτέρων στοών των Μεγάλων Στο
ών, εύ'ιοήσσ.σ':1. την έ..:έρα.ν, όπό
τε ή Στοcι.. της Άρχα.ιότητος ηρ
κέσθη είι;j τόν ά.p•.θ. 2, τόν όποίον
κ?.ί έξα.κολουθεί νά φέρ\), διότι
είναι πάντοτε έν ένεpyείq..
2. Κατά. σειράν ά.pχαιότητος
οευτέp?. ητο ή στοά:, ή συνεδριά
ζουσσ. εις τό :υθοπωλείον «του
Στέμματος , .ί.λλά. ό τίτλος της
δεν διεσώθη, ουτε ή ίοίσ. εύρίσκε
τ?.t έν ένεργείq. σ.πό μσ.κpων έ
τG)ν. Εις τόν χσ.pαχθέv-α. πίνακα
των τεσσάρων στοών διά. την
ϊδpυσιν της Μεγό-.λης Στοάς σ.νε
φέροντο μόνον οί τόποι έργα.αιών,
οχι δε κcι.t ο[ τίτλοι.
3. Ή είς τήν τα6έpναν < της
�fηλιcr.ς συνεο?ιάζουσα στοά ήτο
rι φέρουσα τό•ι τίτλον τής Τεν
V?.ι&τητος («Fortitυde and old
Cumbcrland))). Κι:ι.ί αύτή λει
τουργεί πάντοτε, φέpουσcι. ηδ η
τόι ά.pιθ. 12
4. Ή στοά. τοϋ «Βι:1.σιλικοϋ οί'
κου Σόμερσετ (« Royal Somer
set Housc andinveryess») συνε
δpιάζουσα είς τη•ι τσ.6έρναν ,,των
Σταψυ) ιών,, (ι.υpιολεκτικώς των
τσcι.μπιG)ν στι:ι.;ρυλιοϋ) Κ7.ί της
Κι:1.νάτσ.ς,. 'Έφερε, κατά. την ά.ρ
χ'J.ίσ.ν ά.ρίθμησιν, τον &pιθ. 4,
τόν όποίον κσ.ί εξακολουθεί νά.
cρέρ\), διότι εΙναι έν ένεργείq. είς
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τήν πεpιοχην Λονδίνου.
Έσυνr,θίζετ:ι, την έποχην ε
κείνην, νά συνεδριάζουν αί τε
κτονικαί στοα.ί εις «δημόσια κέν
τρα.», οπως ψ'1.V τα.6έpνα.ι κα.ί ζυ
θοπωλεία, άπ:ισυpόμενα.ι είς ί
δια.ίτερον δωμάτιον, με την κα
τά.λληλον δι,:κόσμησιν. 'Αλλά.
κα.ί σήμερον δεν εΙναι άσυνή-θι
στον νσ. συνέpχωντα.ι τεκτονικα.t
στοα.ί ε1ς έστιατόpια. κα.ί ξενοδο
χεία., πού δια.θέτουν τά.ς ά.παιτου
μένα.ς εύκολία.ς, ώς προκύπτει έΎ..
των καταχωpουμένων εις τεκτο
ν:κά. περιοδικά. αγγελιών.
Έκ των τόπων έpγα.σιων των
τεσσάρων αρχαίων στοών, ολοι
εχουν έξαφα.νισθ'Ώ ύπό τά. πλή
γμα.τα της σκαπάνης λόγψ οίκο
δομικών εξελίξεων, πλήν της
τα6έρνα.ς «της Μηλιάς», της δ
ποίας τό κτίριον έξηκpι6ώθη οτι
ύφίστα.τα.ι. Ή έξα.κpί6ωσις εγέ
νετο μόλις πέρυσι, οτα.ν &νεκα.
λύ cρ θη ά.πό παλαιούς χάρτας τοϋ
Λονδίνου ποία. ήτο ή θέσtς της.
πα.λαιας δδοϋ Καρόλου τοϋ Α'.
Εις τό πρακτικόν ίδρύσεως της
Μεγάλης Στοα.ς &νεψέpετο οτι ή
Τα.6έpνα της Μηλιάς εκειτο ε1ς
τήν Τσσ.pλς στρήτ, Κό6εντ Γκάρ
ντεν. Ή θέσtς της ά.νεζητείτο,
λσ.νθσ.σμένως, είς τά.ς όδούς Κα
ρόλου εξω του τρουpυ Λcι.ίην
καί εξω του Λόνγκ Αί'ηκp, ήτοι
εις την ολως ά.ντίθετον πεpιοχην
τοϋ Κ66εντ Γκάρντεν. Δεν εΙχε
ληφθεί ύπ' σφιν οτι ή ά.pχσ.ίσ.
Τσάρλς στpήτ, κατσ.σκευα.σθείσσ.
τό 1637, μετωνομάσθη τ� 1844
ε1ς όοόν "Αππεp Ούέλινγκτον και
ηδη ονομάζεη:ι σ.πλG)ς Ούέλιν
Ύ.το•ι στρήτ. Διεπιστώθη δτι ή
Τσ.6έρνα. της Μηλιάς fιτο είς τ&
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�τίριον α.ριθ. 28. 7 Ητο ενα. τε
τρα.ώροφον κτίριον - αλλά και
.ε r ν α. ι &.κόμη, διότι σώζεται
- δια.χωριισμένον εις επτά κα.
τοικία.ς. Ή τα.5έρνα. (σήμερον εΙ
να.ι ενα. μα.γαζάκι, τό δποίον
6γα.ίνει κα.ί είς τόν πίσω δρό
μον, εις τόν σ.ριθ. 11 της Τά6:
στοκ στρήτ) κα.τελά.μ6α.νε τό ι
σόγειον, τό δποίον ήτο χωρισ.μ.έ
νον είς αϊθουσα.ν διά τούς θαμώ
νας καί εις τό μαγειρείον, μέ: τήν
απ(;θήκην οίνων κα.ί &.να.ψυκτι
κών. Διέθετε·ι έπίσης ενα. δωμά
τιον εις τόν Π?ώτον οροψον, ΟΠΟυ
συνεδρία.ζεν ·ή στοά «της Γεν
να.ιότητος».
Κατά σύμπϊ:ωσιν, ή τα.6έρνα.
της Μηλιάς ήτο έκείνη, είς t'YjV
δποία.ν έλήφθη ή πρι!>τη &. π ό
ψ α. σ ι ς των τεσσάρων στοών
νά. ίδρύσουν Μεγάλην Στοάν. Είς
τό καπηλείον «της ήνα.ς καί
της 'Εσχάρας» έπρα.γματοποιήθη
ή πανηγυρική συνεδρίασις των
τεσσάρων στοών, κατά. τήν δποί
α.ν συνεστήθη έπισήμως ή Μεγά
). η Στοά. της ' γγλία.ς καί έξε
).έγη δ πρώτος Μέγας Διδάσκα
λος, τήν 24ην 'Ιουνίου 1717, άλ
Ί,.ά ή άρχική άπόφα.σις, ληφθεί
σα. άπό τοίί προηγουμένου ετους,
εις τήν τα.6έρνα της Μηλιάς, ω
ριζεν ώς τόπο·ι της γενικής συ
νελεύσεως τό καπηλείον «της
.ι. ήνας κα.ί της 'Ε σχάρας», τιμής
ενεκεν πρός τήν έκεί συνεδριά
-ουσαν άρχα.ιοτά.την δλων στοάν
ύπ' άριθ. 1.
Πότε άκρι6ώς εγινεν ή κοινή
συνεδρίασις είς τήν τα.6έρνα «της
Μηλιάς» δέ:ν είναι γνωστόν. Άνα.
έρετα.ι δτι χατά τήν διάρκειαν
της άνωμάλου καταστάσεως (συ-

2L

vεπείq, της &.ντα.ρσίας των οπα
δών των Στο•;α.ρτ) είχον άνα.
σταλΊ) α.ί έργα.σίαι των στοών, ή
τοι κατά τό 1715. 'Επομένως,
εύθύς άμέσως fιτο α.ίσθητ+, ή σ.
νάγκη οχι μόνον της έπανα.λήφε
ως των τεκτονικών έργα.σιών, άλ
λά. κα.ί τοίί συντονισμοίί των. υο
πως άνα. έρει τό σχετιΥόν μέ: τήν
ϊδρυσιν Μεγάλης Στοάς σ.φήγημα
τοίί 1738 (είς τήν 6' εκδοσιν
των Συνταγμάτων τοίί 'Άντερ
σον) , α.ί τέσσα.ρες στοα.ί συνην
τήθησα.ν δμοίί «ϊνα παγιώσουν,
ύπό ενα. Μέγα.ν Διδάσκαλον, ενα.
κέντρον Ένώ-;εως κα.ί 'Αρμονί
ας».
Οϋτω, α.ί τέσσα.ρες στοα.ί, κα
θώς κα.ί τινες πα.λα.ιοί ' δελψοί
- δπως άνc.ιφέρει τό κείμενον
της άφηγήσεως - «συνηντήθη
σαν είς τήν Μ η λ ι ά ν κα.ί
θέσα.ντες έπί της εδρα.ς τόν γ η
ρ α. ι ό τ ε ρ ο ν Διδάσκα.λον
Τέκτονα., συνεκρότησα. 11 οδτοι
προσωρινήν
Μ ε γ ά λ η ν
Σ τ ο ά. ν καί εύθύς άμέσως
άνε6ίωσα.ν τήν άνά τρίμηνον συ
νεστία.σιν των άξιωματικών τώ·ι
Στοών (Μεγάλην Στοά.ν) κα.ί
άπεφάσισαν οπως aυγκληθΊ) έ
,; η σ ί α. σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς
κα.ί πανήγυρις, τότε δέ: εκλέξου'/
μεταξύ α.ύτών Μ έ γ α. ν Δ ι
δ ά σ κ α. λ ο ν, εως δτου δυ
νηθοίίν ν' άποκτήσουν τήν τιμήν
της
Ε ύ y ε ν ο ίί ς
' δ άνα.δείξεως
ε λ φ ο ίί είς τήν ήγεσία.ν
α.ύτών».
Τό Τάγμα. τότε κα.-έλεγε με
ταξύ των μελών του άτομα της
μέσης άστικης τάξεως, εμπό
ρους, 6ιοτέχνα.ς κα.ί δημοσίους ύ
πα.λλήλους, μ·ίj ουνα.μένους ν' &.-
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:\;\'ΤΟΝΤ ΣΑΓΙ!ΕΡ
J/ριί)το� Μέγα� Διδάσ,ω ο� τη�
Μεγω η� Σ τr ι1� τiΊ; '.\ γγ ι ία�.
σχ11σι:,υv ε·Jρυτέρα.v έπιρρfj+J'Ι είς
-:+J 'ι δημι:,σία.·ι :ωΥ/'i. Διά. τουτο,
z.&..ρι·ι τrι; χ,:;ιvωvικη; α.κτιvοοολί
α.; τ,:;υ Τάγμα.το;, έπεζητείτο ή
&νάθεσις :ής +1rε,,ί,zς είς ε U
γ ε v r; τιV?., δστι; ·rιθελε μυη
θεί. Κα.ί τι:,ίjτο έπετεύz. θη τό
] 721, δτc1.v &vεδείχθη Μέγα.; Δι
δiσκc1.λι:ι; (τέτ::ι.ρτι:ι; εις τήv σει
p7.:ι} δ δ,:;ύ; Ίωά.vvη; τι:ιϋ Μ6,1τ1.γκιου, όπ6τε, πρά.γμc1.τι, ώς
προσεδω.iτι:ι, ό ΤεΧτο'ιισμό; &
·ι•Jψώθη δι' έvός α.λμc1.,ο; είς τή·ι
Υ.ο:·ιι,Jvικr(Ι ·1π6ί:r,ψι·ι. 'Αί.λά., τό
1 Ϊ 17 δ πριίηι:,; Μέγc1.; ..l:δi.σΥ.7.-
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λο;, εκλεγεί; ει; τηv συνέλευσιν
τη; 24η; Ίου'ιίου 1 ί 17, t}το δ ά.
γνώστου προσωπικότητος κα:ί έ
τ.αγγέλμ:χτο; K1p:o; ν Α ντονυ
Σάγιερ, ±ν:χ:pερόμεvο; άπλω:;
ώ; τ�έντλεμαν , σ.'i καί τήv έ
-;-cοχηv εκείvην οί τίτλοι α.vτα:πε
κρίνc,vτο ει; τά. τ.ράγμ7.τα:, α.ρα
πρέπει νά. t}το κάποια:; κοινωνι
κης θέσεως κ:χί περιουσίας, τήν
δποία.ν, λόγψ των τότε α.στσ.θων
συ·ιθηΥ.ωΥ, πρέπει y' απώλεσε,
μέχρι του σημείου vά. ζητήσΎ,Ι,
χσ.τά. τό 1730, εμμισθον θέσιν
ώς στεγα.στή; έ,έρα.ς στοάς, θε
ράπωv χ1..τ' ο1σί1..v.
Ή έκλογή ,ου "Λ.vτοvυ Σά.γιερ
έγέ·ιετι:ι έΥ. πίν1..Υ.ι:ι; •jπο9ηφίων,
προτ1..θέvτω'ι δπό του πρεσβυτέ
ρου τ+ιν rιλικί1..ν, δι' ά.νατά.σεως
των χειρών, προ του έπισ-iιμου
δείπ·ιου, ±μέσω; δέ εγένετο ή
έγκα.τiστα.σι; ει; τά. καθήκοντά.
του κc1.ί τι:ιυ ά.πεδόθησαν α.! δέου
σ?.ι τιμc1.ί.
"Οτα.v ι:ι.ί τέσσι:ι.ρε;; ά.ρχαία.ι
στο?.ί τι:ιϋ Λι:ι'ιοί νου προέοαι \/ΟΥ
ει; τrι ·ι ιορυσι\/ τrι ; πριίJτης ΕΥ
τ({) --ι.6ι:Jμι,) Μεγά.λης Στσiς, ά
::;:ρc1.λG)ς, δεν συvησθάvοντο τό μέ
γεθος τη; ίστοpιΥ.Υ/ς χειρονομία:;
τω'i, έκ της δπι:ιίας &vεπτύχθη δ
Έλευθερι:ιτεκτι:,'ιισμό; εί; ολο-ι
τό·ι κόσμ-:;'ι.
Σ11μεροv, iι ίστοpι·ι..ή χροvολο
γί?. τη; 24η; Ίι:ιυνίου 1717 ά.πο
Κ?.λείται μεσημ6pί,;ι., τοϋ ετι:ιυς,
·rιμέp?.. τι:ιϋ φωτός Υ.?.ί τGJ'i ρ6�
δων,. Κ-:ι.ί δ μέ'ι πρG,τι:ις zαρ-:ι.
κτηρισμός ου'Ι?.τCι'i νά. πpι:ιέρχε
τ7.ι εχ τr,ς συμπτώσεως της iιμέ
p7.; �έ τeι θεp,vόν ·ήλιι:ιστά.'1ιοv.
Πpiγμ,ι.τι, κ-:ι.τ7. τ-rιv iιμέρα.v της
vι:ιτ�ωτέρ?.ς ά.πι:ιχ.λίσεως τοϋ ή-
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λίου από του Ίσημερινου (21
'Ιουνίου}, μέ 1.ήν ύψίστην ακμήν
τοϋ φωτός, αpχίζει ή κάμψις α.ύ
τοϋ. Κα.ί ετv(Χ� γνωστόν οτι τά.
·ήλιοστάσια, απετέλουν αρχα.ιόθr,;ν
στα.διοδείκτα.ς συμ6σλικών εκδη
λώσεων εις τά. Μυστήρια., α.ί δ
ποία.ι έπε6ίωσα.ν εις τά.ς μετέπει
τα. μυστηρια.κά.ς όρyα.ν!J)σεις, ά.λ
λά. κcι.ί πρό cι.ύτιί>ν έτψιί) Ιτο ά.πό
'
όρyα.νώσει; ά.ρχιτεκτόνων. 'Ως
πρό; τον χα.ρ(Χκτηρισμόν τής «ή
μέρα.; τοϋ φωτός καί τών ρό
δων», r.ρσφανώς, εlνα.ι κα.θα.ρώς
συμ6σλικ6;, ά.ποτεινόμενος εις
τγιν σημcι.σίαν της αφετηρίας τσϋ
συyκεκροτημένου Τεκτονισμου.
'Ίσως, δέ•ι εξελέγη τυχαίως ·ή
·ήμέρα της 24ης Ίσυνίου, έορτrι
τοϋ άγίου Ίωάννου του Βcι.πτι
στου, δι&.. τήν έπίσημ,ον συγκρό
τησιν του Τεκτονισμοϋ. Κcι.τά. τόν
'Όσκα.ρ Βίρθ, οί ά.ρχιτέκτονες του
Μεσαιώνος, έοpτάζοντες τά. ήλιο
στάσια., κατά. -:ά.ς ά.ρχαίας παγα
νιστικά.ς παρα.δόσει;, καt θέ
λοντες νά. μείνουν πιστοί εις αύ
τάς 1 αλλά κcι.ί νά. μή αντιφάσκουν
πρός τά. χριστιανικά. εθ ιμα (δο
θέντος, άλλως τε, δτι κα.ί εθιμα.
τών ήλιοστασίωγ έξεχριστια.νί
σθησα.ν, ώ; αί καθαρτήριοι πυ
ρα.ί του άγίου Ίωάννου) έξέλε
ξα.ν ώ; πάτρωνας α.ύτών τόν &
γιον 'Ιωάννην τόν Πρόδρομον
κα.ί τόν &γιο•ι Ίωάννην τόν Βα.
πτιστήν, τών δποίων α.ί έορτα.ί
συμπίπτουν πρός τά.ς ήλιοστα.σιακα.ς
' εορτα.;
'
' (δ :α.' οε
("'\ την
' α.κριυειαν
, ,e,
καθωρίσθησαν ϊνα συμπίπτωσι,
πρός ύτ.οκατάστασιν κα.ί λήθην
τών παλαιών �ορτών - φαινό
μενον σύνηθες καί πολλαχοϋ ά.
νιχνευόμενοv) . Οϋτως, από τοϋ
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17ου ι:ιlώνο; !J.'ι?.ψέ ρ ο'ιτ�� t:Jί έ
πα.γyελμ(Χτίαι τέκτο·ιε; ώ; <σ,ν
δρες του αγιου Ίωά·ινου , με
ά.ποτέλεσμ(Χ κα.ί ό σcιμ6ολικό;
Τεκτο·ιισμό; •/ ά.πω.-:'iι σ-ι;ι αργό
τερον τό προσω·ι,;μ:ον -:ο'} < Ίω
α.ννιτικου
Κατά. τήν hpχική·ι ά.πό :ρ α.σιν
τιί>·ι τεσσάρων στοών, εδει νi ά.
'ιαοιώσ1ι τό εθψο·ι τιίJ•ι τρψηνι
α.ίων συνεστιάσεων τιί>ν άξιωμα.τι
Υ.ιί)ν τών -:�τι:Jιί>'Ι (Μεγά.λης Στο
iς} , άλλά. μόνον ι:ετά πι:Jλλά. ετη
επετεύχθη του-:ο. Κατά. τά. πρώ
-:α. ετη, μετά τή·ι σύστασιν τη;
Μεγ-χλη; Στοi; (171 , 1719
κα.ί 1720) , επρα.γμα.τοπι:Jιουντο
μόνον ε,ησια. συμπ6-:�ιιχ κατά. τήν
έορτήν του άyίσυ 'Ιωiννου, δ
rω; συνηθίζεαι κ?..ί σήμερον,
παγκοσμίως, δι?, τόν δ:πλουν έ
ορτα.σμ6ν: τής ήμέρα; του θερι
νου ήλιο:ηασίου κα.ί της έορτή;
τοϋ Βcι.πτιστοϋ 'Ιωάννου, πά.τρω
νσς τώ•ι Έλευθεροτεκτόνων.
'Εφέτος, δ έcρτα.σμός θά. προσ
λά.6η παγκο:ψίω;
ιοιαιτέραν
λαμπρότητα. λ6γψ τής συμπληρώ
σεως 250 έτώ•ι ά.πό τiς ίορύσεως
-:η; πρώτη; Μεγάλης Σ,οα;. 'Ό...ι.ω; ιοιαι
,�
'
.J.ι
'
τερω;;,
,1 CHνωμενη
Μεγάλ η .Στοά τής 'Αγγλίας έτοιμά
ζει σε:ρά.ν έορτα.στικών εκοηλώ
σεω•ι. Μεταξύ τών αλλω•ι ,θά. κο
Π"Q α.ναμνηστικόν μετάλλιον, τό
δποίον θ' απο·ιεμηθΊ) εις τά; στο
ά.;, αί δποίαι flά. κα.λ•Jψουν πλ ή
ρω; τεθησόμενον δριον εις τ-r,·ι
συγκέντρωσιν �ίσ:ρορών ύπέρ ε1δικοσ «Κεφαλαίου '.Αγαθοεργί
ας» διά. τά. 250 ετη τοϋ Τεκ-ονι
σμοσ. Ή αγαθοεργία ήτο πάντο
τε συνδεδεμένη ι:ι_έ τά.; φιλοσοφι
κά.; εργασία; τοϋ Ί εκτονισμου.

ΙΛ Ι Σ Ο�
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"Ηδ11 α.ποn-::ιπεϊ-ιχι, -χ,α,τά, τά.ς
ύπα.ρχούσσ.; πληροφορίας, &πως
θεσπισθ'Ώ σειρά, ύποτροψιών, τιθε
μέ·,ω·ι εί; ,ή·ι διάθεσιν τοϋ Βα
σ:λικοϋ Κολλεγίου των Χειρουρ
γώ·; ,η; 'Αγyλίι:ι.;, διά, τήν ένί
σχ_·Jσιν -ω·ι έπισ,ημονικών έρευ
νών ,η; χειρ-::ιυe_'(ικης, προς τε
λικ·ην c�ν:ικού �ισι� τοϋ �νθρωπί
_
νου τ.-::ινου κι:ι.: ι.ι.αλλον α.ποτελε
σμ,χ:ικήν Υ.7.,7.π�λέμησ:ν των σο6σ.ρι7)γ νοσημάτων. Ό Μέγας Δι
δάσκ:ιλος της 'Λγyλίι:ι.ς, εις σχε
τικήν σ.νσ.κοινωσίν του, λέγει δτι
...
,.. ...., r
,
-•
'
ει; ενοειςιν ευχι:ι.ρισ:ιων προς
τό·ι Μέγ:ι•ι 'Αρχι-έκτονα. τοϋ
Σύμι.,χ·;το; διχ τήν επί δυόμιση
cι.lώψι.; οι?'.τή()ησιν κα.ί &.νάπτυ
ξιν τοϋ Έλευθεροτεκ,ονισμοϋ,
ίδρύετ:ι: τό :ιδικό'/ Κεφάλαιον
'Αγαθοεργίι:ι.;, τό ότοίον μέλλει
ν' σ.πο6'Ώ έπ' ώψελεί q. όλοκλή ρου
της ά.νθρωπότητο;.
Έν τψ μετ,χξύ ηpχισε χ(νησι;
πpός σ'Jλλογή•ι των σ.Π'Χtτουμέ
',(J)'/ χρημiτων διi τήν δι-:ι.τήρησιν
τ,;υ ;πιρ:ου ει; το οποιον εστε-

,
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γάζε-ο ή ίστΟί)tΚή Ταοέρνα. της
Μηλιάς, εις την δποία.ν, το πρώ
τον, συνηλθον αί τέσσα.ρες α.ρ
χαίαι στοαί τοϋ Λονδίνου καί l
λα6ον τήν α.πόφασιν διά. τήν ϊ
δρυσι ν της Μεγάλης Στοάς. Έά.'Ι
ή κίνησις εύοδωθ'Ώ, το κτίριον
της ίστορικης τα6έρνα; θά, μετα
.:ραπ'Ώ είς παγκόσμιον Τεκτονι
κόν μουσείον. 'Εάν εκ των _τεσ
σάρων ά.ρχαίω·ι στοών έπιζοϋν
σήμερον μόνον αί τρεϊς, έκ των
κέvψων, τά. δποίχ τά.ς έψιλοξε
νοϋσα.ν δέν σώζεται παρά. μόνον
«ή Μηλιά», είς τήν δποίαν είρ
,,_
γά ετο τακτικώς ή «Στοά. της
Γεννσ.ιότητο;". Αύτή, καί σ.ί αλ
λσ.ι δύο έπιζώσαι ά.ρχαίαι στοαi,
έΎ.λήθησαν ν' &.να.λάβουν την
πρωτο6ουλίαν της διασώσεως τοϋ
ίστορικοϋ διά, τον Τεκτονισμόν
κτιρίου, χωρίς κσ.θυστέρησιν, προ
του τά. σύγχρονα μηχανήματα
κι:ι.τεδιχψίσεως έξαψα.vίσουν αύτό
το λίκνον τοϋ συγχρόνου Τεκτο
νισμοq.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΙΖΟΣ
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Βυζα ντ1 νες
έπ1δράβε1ς
βτον Ροδοβταυρ15μο
Τί γάe_ εί ήπίστησάν τινες;
Μή ή άπιστία. αυτών τήν πί
στιν του Θεου καταργήσει;
Ρωμ. Γ'. 3
Έπισκ,επτόμε 1,>ος τό πατρογονι
κό μου χωριό στήν Λέσ6ο, τήν
Πλαγιά. Πλωμα.ρίου, εύρέθηκα.
μπρος άπό ενα. κέντημα., πού εί
χε κάμ,ει μικρή, ή τώρα. ϋπαν
δρος εξαδέλφη μου, γιά. τό όποίο•;
άρχικώς δεν εδωσα. κα.ί τόση ση
μασία. Έθεώρησα. δτι ήτα.v μία.
άπλη σύμπτωσις. Πάνω σ' ενα. ά
σπρο πανί ήτ:ι.; ρα.μ!:!:_ένος, εργό
χειρο χωρια-νό, ενα.ς Λατινικός
Σταυρός κα.ί στά. πόδια. του επε
ψτε εvα. άνοιχτό τριαντάφυλλο,
κα.μωμένσ μέ λεπτή γραμμή. Τά.
χρώματα ήσαν πολύ άπλα κα.ί αυ
τά. Χρώμα. ξύλου, καφέ, yιά. τον
σταυρό, κα.ί ώχρου προς ρόδινο,
του τριαντάφυλλου.
Γυρνώντας στο �ουδάν, επε
σ-κέψθην άσθενουντα τέκτονα., έκ

της νήσου Κάσου, καί πάνω από
τήν κλίνη του, είδα. πάλι κάτι πού
πλησίαζε τό yνώριμό μου εκείνο
κέντημα της Λέσοου. 'Ένα. κέν
τημα. πού είχε ενα. λατινικό σταυ
ρό, επάνω μία. λευκή τα.ινία., (εις
ανα.πα.ράστασιv εκείνης του Γολ
γοθά, δπου προ; έμπα.ιγμόv άvε
φέρθη ό Ί ησοϋς • αζωραίος, Βα
σιλεύς Ίουδα.ίω•ι}. Ό 'Εσταυρω
μένο; ήταν μέ ψωτοστέφαvο, στά.
πόδια του Στα.υρου μία vεκροκε
yα.λή, δείγμα. τοϋ θανάτου, κα.ί
κάτω, πεσμένο; στά. πόδια. του
Στα.υρου, εvας μα.ρα.μένος κρίνος
(ή θρηvουσα. Μαρία, ή Πα.ρθέ
•ιο;). 'Αριστερά κά-ι λούλουδα. έ
πλα.ισίωνα.ν τό εικόνισμα - σταυ
ρό, δεξιά. ε ;α τρια ντάφυλλο, παv
τοϋ δέ &.κακίες.
Ή παράστασις α6τή δέv θέλει
κα.ί μεγάλη προσπάθεια. γιά. νά.
έρμηνεύση τον θάνατο τοϋ Θεαν
θρώπου, μέ -ήv θρηvοϋσα. fητέ1

26

Ι .\ Ι � Ο �

p'Χ τ)η .\-:ι :;; -:ι -;-:,•} �Ι'Χp-:υρί-:ι'J,
r.ό·ι Γ-:ιi.γ-:ιθi, & .. -:ι•J � Έr.'1.υpω
μέ·ι-:ι; θi οι�7Ύ"1 -:ό •;τ:έρ-:σ.-:Cι'Ι δεί
γμ?. -:iΊ; · λ γ:iτ.r1 ;, ι.iyω·ι i ;: ε;
α.ϊ,:,:,Τ; ,:,•j γip 'J"ίΟ,:,:;� τ{ ;:��Gιj:,� .
Ti Εί.?. i.-:ιυi.-:ι·.:ιο:?. θi -;-;η!r.:χ
'η.·ι -:-:ι!J; μ,:(1γ1-;,:; T.','J :ί'J'Ι(;)Οε'J
'J'J.'Ι -:Υ(ι ΙΙ η:ιθi·ι-:ι.
Π ρ ί·ι ϊ.:ε;:,±:1ε� z,:�pi; κ:ι.ί Ξξ,:
��:τ-θ1:1 1J'Ι� ,:·�-:½; �Ε i·ι,φ�·ι�:ε�;, ?Ξ:
σ.Μ,ι:, :;;ιι :-ι.ι:, :ϊτ.:-;ι, :;-;ι::, Χ,:ρ-:ι:,υμ
σ:j-:+1 -:+ι 'ι :,:Cιp:Χ, :;-:ό :;τ.ί-:: -:ι::ι'} Γε-

196ϊ

ωρyίω �:i66'J. Βολαν:iκη, έκ Σύ
μ�;, �'Ίλ'J.δή iκ -:ών ,ιη ιών που
� _
_ ,
T.Λ'Yj'Jl'J. ':, O'J'I ,η•ι Α:ηα-:ικη Γη, εl07. -:ή'Ι �ωyp'Χ;-;ιi - είκόνισμα πού
:;i; τ.εp:yρ:i;,ω -:ώρ'Χ:
Πiνω :;' ΞΥ'J. κ:i-:'1.πpο πανί
l•n; .\'J.τt•ιtκό; -Jτ'J.'Jρό; σέ χρώ
:α ;ω.-:ιυ (κηέ) �ωyρ:χ;:,ισμέ
·ι-:ι;, r.ή μέ:;η -:ου ε.ν:χ -:ριαντά
f'Jλλ-:ι δλ-:ικόκκt•ιο, μέ άλλου;
zλιO•ιfj1J; μτ;:ουμr:ουκ�ιί)ν �ριαντα
;-;•.:ιλλου. Τό &λο ΤJμπλεyμα. -:ό έ-

Ρ()δι,στιι1•(11;,η yιι,:,()ηzγίΗ οίrι,ογfΗί<J� Τψ,ι';:r1
1/ιιιγιiί.; llir,,u,1(!ίoι•.

1%7

ΧΗ(!οηχνία

ΡΟΔΟΣΤΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣ,ΕΙΣ

οίχογενείας
έκ Σ•μύρνη;.
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Βολιηάκη

Χειροτεχνία οίκογεηία; Ζαφειρίου
στi1 Λέσ6ο.

πλα.ισίω'Ιε μιά γα.λά:ζι:.ι τα.ι ;ία. ει;
τάς πτυχά; τη; δποί:.ις ήτα.ν γρα.μ
μένες, οί τό�ν άγα.πητέ; λέξεις:
ΙΠΣΤΙΣ, ΕΛΠ ΙΣ, ΑΓΑΠΠ.
'Η ζωγραφιά ήτα.'Ι φιλοτ-εχνyt
μένη άπό τήν γυ•ιαίχ:.ι του Ί'. �
Βολο'Ιά:κη, Σμυρ•ιιά:, τή'Ι κυρίcι.
... ωτηρία πού είνα.ι κ:.ιί άνεψι:χ. του
Πάπα. κσ.ί Πατριάρχη 'λλεςα.ν
δρεία; χ.• ρι:ποφόρuυ του Β', δ
δποίος είναι άπό τού; σωθένα;
�μυρναίους.
ν
Ένώ έθα.ύμα α tΎΊ'Ι ζωγραφιά:,
έσκεπτόμουν δτι έχείνο πού λα
τρεύεται δέν είναι ή εικόνα. μέ
τόν συμ6ολισμό τη;, αλλά δ,:ι άν
τιπροσωπεύει ή είχό'Ιια.. 'Εδώ εί'
χ:ψε μιά ζωγραφική ανα.πα.ρά:
στα.σι, άπλώ; βοήθημα. γιά. τήν
θρησκευτική κα.ί 1r.νωματιχή ά.
vά:τασι.
θυμήθηκα. τά. λόγια. του '_ λε-

:;ανορΙJ'J Κ(Χλλι6:προ εμπρό; στό
.lικα.στήριο τώ•ι Παρισίων, στή·ι
περί;ρημη οίκyt του περιοερα.iου
:η; Βα-:,ιλίσσης Μα.ρία; 'λντουα.
·ιέττ:χ;. Είπε: « 'Εκεί r:ού θ' άγθί
ση τό Ρ6οο·ι επί του .... τα.υρου...».
Μήπω; ά. ιε9έρετο πρό; σημείΙJν εμολημ::.ι. :G>ν Ροδωτα.ύρων; 'I
Χα.ί εμ6λημα. τη; Ροδοστ?.υpι χη;
Τέχ'Ιη;, θ:Χ μπορούσε •ιά. θεωρη
θtΙ τό Ρ6οο·ι επί του �τα.υρου, :ό
δποίο·ι περιχλείετα.ι ά.π6
στε
φά.'Ιι ψjλλων; λυτοί, οί Ροοό
σ:αc,ροι - θφα.πευτα.ί προσέφε
ρα.·ι δωρεά.•; θερα.πεί(Χν «ου γά.ρ
ύπό ·ιόμο·ι. ά.λλ' ύπό χάριν". (Ρωμ.
·
.,
"' τ ' 14) . Μ'ηπω; τ:α.φνο•ιτα.:;
....
εμπνευσι ά.πό αυτού; 6 'Ερρίκος
Κ:υ•ιά.ν εθεσε τό•ι Έρc,θρό Σ-αυ
ρό έπί :η; λευκή; οθόνη; ώ; εμ
βλημα.; Κα.ί πάλι•;, μήπως σ.π'
α.ϊηού; cι.ί ά.δελψ(Χί νοσοκόμοι φέ-

1

1

Ί

ε·ια.

2

•

ΙΛΙ.ΣΟ.Σ

pcυν ώ; εμ6λημα, lvα μπουμπο..:,
Χl τρ::ι:Υcά.:ρυλλου στό τ.έτο του;.
σ�v �ι1μ°?λο .- στ_ολίοι τη; πρό;
τοv τ.ι.η-=ιtο'ι λy ατ.η;;
'λνα.λύωv τήv ζωyραψχ ώ;
σ•J'ιθΞσι, εv σχέσει μέ τό δλοv θέ
μ,:. άpχισ:ι: σ-,:επ-:όμεvο; οτ: Υ.?:
λώ; εχε: ό λ:ι:τινιΥ.ό; Στ:ι:υρ6;, δι
ότι ό Ί ησοϋ; Χριστό; έ'Jταυρώ
θη ϊ.ιπό Ρωμ:ι:ί'ύΥ Υ.:ι:τακτητώv της
ΠΙΧλ:ι:ιστίvη;, κ:ι:ί δ Στ:ι:υρός τοϋ
Μα.pτυρίοι.ι. πeιύ έστήθη στόν Γολ
γοθi, οέ·ι θά. μποροίnε πα.ρά. ι
· :Χ
ε[ν!Ζ.ι λ:ι:τι·ιιΥ.ός. Καί :ι:ϊιτά. τά Ξ:
·ι.ο·ιί'Jμ!Ζ.τ'Χ Υ.χί τά. :ρλουριά», τcι.
Κωyσ-:-:ι.ντινά.τ!Ζ., δείχvουν τό•ι Μέ
Ύ!Ζ.'i Κω·ι:r:α•ιτίyο μέ τή'i μητέρχ
του 'λγί:ι: Έλέvη, ι.z,μiμ,ε'Jα σέ
Λα.τιvιΥ.ό Στ-χυρό.
ΠΙ...,ΤΙΣ. Πιστει>ετε εις τόν ε
πeιυρ6.•ιιο·ι Πα:,έρα, τον :Μεγ6.λοv
'ΛρχιτέΥ.τeινχ τeιϋ �·Jμπχιτeι;, οι
ότ: τ.i; οίΎ.eι; Υ.!Ζ.τ-χσΥ.ευά.ζετ!Ζ.ι
ύπ6 τινtJ;" ό δέ τ7.. πiν:α χσ.-:.?.
-:JΥ.ευσ,-:w.; Θεό; . (Έ6p. Γ' 4).
ΕΛΠΙΣ. Mi; έvθυμί" ει τό·ι μ.ϋ
&ι•ι τη; Πι:ι.vδώρ:z;, της α-μ1.Υ.1.λη;
πα.ιΟοϊιλιz;, πο,J άνοιξε cί.πό πε
ριέρyει,:ι, τό Υ.eιυτί τ.eιύ τ·rι ; έιεπι
στεύθη,:;--:ι.'/ eιί θεvί, μέσ-:ι. &πό τό
CιΠCιίΟ ξεπετσ.χθψ.?:'Ι 0).7, τ!Χ Υ.?:
Ύ.!Χ πeιύ τ.εριέζuΥ.Jχν τήν σ:ιθρωπ6τητz κ-χί τότε δ Ζεύ; τη; έχσ.
pισε τ+,ν Έλπίοα. 'Έ,σι, στό άν
θpώπινο γένeι;, π,zραμέ·ιεt ή ελπί
δα, rι ελπίοα τ-rις &ντι:ι.μeιtοής του
,f.Ι.λeιϋ, rι Βασ:λείι;ι. τύJ Ι Oύp,;ι.
'/(J)'i.
\Γ.�Ι_ΙΗ. _ Ό �έγχ; ��ύσ:η;
;
και .1ιοασκαλeι; τη; Ν,;ι�,:ι.pετ Gιε
κ·Ιιρυξε καί εζ·φε·ι έμπp6.κτω;
τ+ι-ι ϊ.ιψίστη ι ·1ι θιz+ι ι α.ξί,;ι.·ι. Ά
γάr:'Υ. ��,ι πλ η J[οv ι:1�υ� ώ; ,,ε?..υ
τόv > z�ί ' ... �γzπ?..�ε 'ΧλλΥ1 λΙJυ; .
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Τό Ρόδον, πού οί αρχαίοι επί
στεψα,ν δτt έγεννψ)ηκε άπό μία.
pα,νίδα α:ϊμα:το; του .lιός, πρώτη
-iι r.:οι+,τpια, �α:πψώ, τό άπεκοcλε
σε ρόδον,,, ,·6χσιλέα: τών ανθέων»
κα.ί παραμένει τό κατ' έξοχην
λο•Jλουδο πr;ύ περικλείει τήν εν
νr;:::χ, τη; α:γά.πης. Ή Άγάπη εί
Υ"J.t ή κορωνί; τη; πνευμα.τικη;
•jποθ r1κη; ταυ Θεανθρώπου πρός
ϊό άνθρώπινο γένο;.
Μία σ•Jνθεσις της Ήθικη; Τ ρι
λαγίας βρίσκεται στόν λαό μα.ς
ώ; έξη;: Ή �οφία: εχει τρείς
Κ6ρε;, πού όνομά,ζονται Πίστις,
Έλr.:ί;, Άγά.πη. Ή δέ: Σοφία, δέν
είναι παρά ή 'ϊψίστη Σοφία.
Θεότη;, ή παλλα:πλώ:; συμοολιζο
μένη εις τcr. oiσ. cp opα. πνευματικά
'Εργαστήρια.
�Ετσι ή Ροοοστα.υρική Τριλο
ί
y �, βρίσ�εται_ β?.θει� ,ριζωμένη
ο:πο πχληα στι; πα.ρσ.χ:ιwει; μας,
Χα:ί α.πό στόμα, σέ στόμα, βρίσκε
τ-:ι,ι πσ,ντοτε μα.ζί μ:ι:ς, κα.ί άπο
τελεί μέ ρο ς τη; πλουσί<1.ς κληρο
νομία; μα.; σ.πό τό Βυζάντιον.
Γ•ιωστή μαυ κυρία, άπό τό Κα
σcελόριζοv, βλέπeιντα.ς τυχαίως
τήγ σύνθεσιv - εικόνισμ.<1., μου ά
vέ r.pερεv δτι ή ήγουμέ·ιη της Μο
νή; 'Λγία.; Τριά.δος, της εΙχε δω
ρrρει τήγ -ι.-ε'ιτητή-ι σύγθεσιν μέ
χρυσή κλω-:;τή κι:ι.ί δτι ύπηpχ<1.ν
αί ίοι,;ι.ι λέξεις εις τό τρίπτυχο
π,:,,j τυλίγει τόν Στι:ι.υρ6v, κ,;ι.ί ύ
περά.ιω ΙJ.ί λέξε:ς: , Έν τούτψ
ΝίΥ,7. .
λί ά.λλι:ι.ι περιπτι!Jσεις, ινύ> γε
· ου·ι δτι ρέπeι�ν προς
'il Υ.!Χ οεί ι
,
rtη-ι ι
• rpιωτι·ι.:ψ - χωριανην πχρσ.
δeισι·ι, τfι; έπιοείξεως τfις χεψο
τεχ-ιι:rι; &ξί ; τιi'�γ κοριτσι�ν
7μ,-:ι.ς, ι,:;-ως, στον βα,θυ'i \.Lξλετητ·φ
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νά π-α.ρέχουν κ.ρυπτική'i μορφήν
είκονολσ..τρείας.
Πάντως, από της �πόψεως τη;
συνδέσεως του Έλλη-νοχριστια.νι
κου μα.ς πολιτισμου μετά του Ρο
δοστα.υρισμου, ή τα.υτότης των ι
δεών είναι φαινερά.
Δεν πιστεύομεν, οτt ή Ροδο
στα.υρική ίδέα. είναι γέννημα. των
Σw.υροφοριων, κα.ί εάν είναι, θά
οφείλεται στήν Χριστι«νική' να.
τολή, ή δποίσ.. ύπηρξεΝ Έ λ λ η
ν ι κ ή.
Προτείνω τήν ερ,ειwα. κα.ί τήν
συλλογή παιντός κειμηλίου στά
νησιά κα.ί στά χωριά μα.ς, στήν
Έλλάδσ.. κσ..ι στήν Μεγσ..λ6νησο
κα.ί στον Έλληγισμό της δισ..σπο
ράς, διά νά μελετηθη ή επιρροή
tου Έλληνικου πνξύ μα.τος κ.α.ί πο
λιτισμου στίς νεώτερες πνευματι
κές κινήσεις, π<Jύ φσ..νe:ρώθηκα.ν
μτά τήν πτώση του Βυζσ..ντίου,
κσ..�ά τήν' να.γέννηση.
Στο σ'Υίμe:ϊο α.ύτό επιθυμώ νά

29'

προσθέσω δτι ή έκκλη-σίσ.. των
τεμπά'ί'ιε, στον όμώνυμο δρομί
σκ.ο, στήν Άλεξάνδρe:tα, κτισμέ
νη από τήν εύλά6e:ισ.. κα.ί βσ..θειά..
πίστι της δμωνύμου Συρια.κης οι
κογενείας, φέρει εξωτερικώς τήν
επιγραφή : ,δ Θεό; αγάπη έστί»
εί; πλe:ίστα.ς γλώσσας, με έπιχιε
φσ,λης τήν Έλληνικήν. Ή έκκλη
σία α.ύτή λειτουργείται από τούς
Γρσ..ικοκαθολικούς Συρίους.
Ή εκκλησία. α.ύτή εχe:ι «ίe:
ρόν», «α.δυτον», έπί της μe:τώπης
του δποίου ύπάρχει ανάγλυφος ή
παράστασις ενός Πe:λe:κ!i.νος, δ δ
ποϊος εχει βυθίσει το ράμφος στα
σπλάγχwχ του, :-ια.ί διά του ράμ
φους του δίδει είς τά μικρά του,
πού τά εχει από κάτω του, οπως
ή κλωσσα τά κλωσσόπουλά της,
γιά νά τρα.φουν. υΕνα ύπέροχο
δείγμα. θυσία; καί αγάπης τού
γεννήτορας (Πελεκάνος), προς
τούς νεοσσού; του.
Π ΝΑΓ. Κ. ΤΡΟΙΖΗΣ

1ά0ε μια για πάντα δη ή άλη,Οινή γνώσις εγκειται ση\ν γαλήνη
της Ψυχής, και δτι άπό τr1ν Οεία ήρεμία τη; καρδιάς άπορρέει ή δύ
ναμις. 'Ώστε 1i μόνη άλη0ιν1\ πνFυματικ1\ ζωή εγκειται στην εμπειρία
της ουράνιας είρήνη; και χαράς, και μονάχα ή ειρηνική άνάπτυξις
είναι άνάmυξις της ψυχής. 'Επομένως στηρίζου πάντα στην έμπει
ρία τού 'Ί'ψηλοτέρου 'Εαυτού για την πρόοδό σου, και για την πρα
γμα rικότητα τού Πνευματικού κόσμου, και μην α..11:οδίδης καμμιά ση
μασία σέ φυσικά φαινόμενα, που δεν είναι δυνατόν ποτέ ν' άποτελούν
πηγή δυνάμεως καί άνακουφίσεως.

<Ή

�δασχαλία της Καρδιάς».

•
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Τό μήνυμα τού 'Ορφέα
Παλιο το μ11' υuα τού 'Ορφέα
ποί, ιί, ησε ά-ι' τ]l\ άρχαία χώρα
τή Θραιη
-ι.αι 1,ιόμισ τό ΠαΗλλή ιο.
Ξε:τ�ΝJησc ά-τό ιεί χουχ�αιιστη
ή ίδέα τη;, άέναη; ωης
yι' εγL\' �λπιδοφόρα δάδα.
Κι' 11 άγάπη, που βρίσκει τη δυναμη
να \ ιιησει τό θάνατο,
εμω f σιμδολο στου:; αίωνε:;
, ύ φωτι ει τις φο6ισuε, �.; ιαρδιες.
Τουτη τψ άγάπη, η1ν -ιαΗι, Ορω-ιι νη,
τουτη την ιατανόηση άναμεσό μας,
που τόσο -ιάσχουμε νά βρούμε,
μ11 ηταμε άπ' α1 λου; , α μας ηΊ δωσοm.

σ.;

" ; γιΗι ό ΥαΟει; μας 'Ορφέα;
-γητευτη:; -ιού ιατρεύει μέ φώ;ιι'
δωσει στο διπλσ, ό συνάν0ρω-τό του,
Υρατωηα; τη δαδσ τού μυστη,
δση,
εστω ιίγη,
τού -τερισσεύει άγά-τη.

α;

Τό χρέο; που βαραί, ει ά:η:ονω μα- τρα ό ! ...
Σηuαδιιη ή ιιηρονομια τού Όρφεα
πο νί ιησε τού ' δη τό σιοτό-δια
με τ))ν. γοπη.
Πού ει,α ε τό τραγούδι
Θειιια εύπροσήγορη -ττ:ορουσία.
Στα 'Ί όρια άπ' τά πόδια του
ϋ.� σρμο ίσουμε τα βήμστό μας
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κι' ας άφήσουμε τις καρδιές
νά μεθύσουν απ' τούς απόηχους
της θείκιάς μουσικης του.
" ς αφήσουμε τί; ψυχές λεύτερες
νά νοιώσουν τό είρηνικό κάλεσμα
πού εφερε τό μήνυμά του στούς ανθρώπους
καί πού τό νόημά του <lναλλοίωτο
Οά προσκαλεί πάντα τού; Ονητούς
στόν κύκλο των 'Αθανάτων.

*
IAPAt-4TOI ΠΑ Υ λf ΑΣ

Νέο έπόyyελμα
Ευτυχώς είχε πλατυνθεί ή πολιτεία καί πέρασε δλα τά κοιμητήρια
τιί>ν κατοίκων της, χριστιανικά καί μή,
κι ετσι γέμιζαν σκόνες άπό τις συγκοινωνίες τίς αστικές
{)ί τάφοι των ταξιδεμένων μας στό αίώνιό τους τό ταξίδι.
Βρηκα λοιπόν δουλειά, νά περιποιούμαι μαρμαρένια μνήματα,
νά τά σφουγγαρίζω, νά λάμπουν, νά ποτίζω τά λουλούδια σαν επιανε
(ξηρασία,
ν' άλλάζω τό νερό στ' ανθοδοχεία τους, ετσι δπως
κάνουν τα καθώς πρέπει σry:ίτια στά σαλόνια
των λεγομένων «ζωντανών».
Είχα λοιπόν ενα VξOV έπάγγελμα καί νά σας είπώ,
ημουν ευσυνείδητη απέναντι δλων αύτών
των πλούσιων «νεκρών»..
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Ν. Χ.ΑΓΕΡ ΜΠΟΥΦΙΑΗΣ

Εiρήνη
�f θάναι =τάνω άπό Ενια χρο, ών. :\1ικροϋλα,
χλομή κι άδύνατη. Ή κυρά τη:: ποίι δέ δί,•ει
στοί•::: ί•:τηρέτε::: θάρρο;, ηΊ φωνάζει: «Είρήνη».
Στο χωριό τη;, ηΊ λέγανε Ρ ηνοί1λα ...
1

Ξυ:τνάει τά χαράματα- Κι άρχίζει
αμέσω; τίς βαρυέ::: δουλιέ; τη::;. Κολατσίζει
μαύρο ψωμί πού παίρνουν μοναχά γι' αυτήν, κι ελιές
ποϋχουν αφίσει σηΊν' κουζίνα α:τό τά χτές ...Τίλο::, δλοι ξυ:τναν. ΑύηΊ πηγαίνει
το «γάλα» του::: - μπισκότα, μέλι - στα «παιδιά».
Σέ λίγο αυτά τραϋαν για το σχολιό του;. Κι αύηΊ μένει
μi τ11ν «Κυρία» ;τουχει νεύρα τρομερά.
'Αλίμονο αν τολμ11ση νά γελάση.
<<'ΑναίσΟητη!» άκούει νά ηΊ φωνάζη
11 Χυρία τη::;. «Τεμπέλα!.. . 'Γού Χόσμου περιγίλιο !>>
'Από τά χείλη της εχει χαΟεί τό γ€λιο ...
Κάποτε. δταν είτανε :τολύ πολύ μικρή,
τί εύτυχισμίνη εποχή! ...σάν είτανf ακόμα στο χωριό,
τη στίλνανε κι αυτήνε στο σχολιό.

----ω,

Καί ε1χε μάΟΗ εκεί τραγοί•δια Ενα σωρό
μ� τϋ.λλα τά παιδιά.
Πού νά τολμήση τώρα νά τά ΟυμηΟη ...
Πού νά τολμήση ηίJρα νά πη Χα.να σκοπό ...
...Τη νύχτα μοναϊ.ύ, πριν κοιμηΟη,
τά λίει Χαμιά φορά από μίσα της, σιγά.
Την Κυριακή με τον "Ι.αλό Χαιρό
βγαίνουνε δλοι τους, τραϋαν σηΊν εξο1ή,
( ό Χύριος, ή Χυρία, τά παι-διά <φ� τά Υ.αλά τουςu, το μωρό).
-Τί ;τροtτοιμασίις ! τί γέλια! τί κακό!Αύτήνε τίιν κλειδώνουν μοναχή
μες στην κουζίνα η στο πλυσταριό ...

ΕΙ Ρ Η
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Και τότε, πως άλλάζουν δλα, Θεέ μου...
Τά γόνατά της κι ή φωνή της πια bέν τρέμουν ...
Μες στο σκοτάδι και στην ύγρασία
παίζει, γελάει, κάνει τ11ν κυρία ...
'
'
« ναισ ητο .1 » φωνα'ζει στο γατι ...

,

'ο

Καί μiς στο πλυσταριό πως άντηχεί
παράξενα ή λαχανιασμένη τη::; φωνή ...
-'Εσύ, θΕέ μου, πουσαι τόσον άγαΟός,
κάμΕ τούλάχιστον ωστε την Κυριακή
νάν' πάντα ό καιρός καλός
γιά να τραβάν οί άνΟρ<ί>ποι Σου στην έξοχή ...

ί Γραφαί δλων των Θρησ•,ωων διδάσκουν δτι προσεγγίζομε
προς την τελιειοποίησι δια του πόνου, μόνον. Γι' αυτό:
'Όταν αισθάνεσαι καμμιά φορά πάρα πολυ αδύνατος για να προ
χωρήσης, παρηγορήσου. ' κόμη κι' αν ό κόσμος όλόκληρος φαίνεται
να σ' έγκαταλείπη, θάρρος! Σέ τέτοιες στιγμές τίθεται ύπό δοκιμα
σίαν 11 άντοχή σου, κι' αν ανθέξης π�τός στα ιδανικά 00\\ και είναι
ιδανικά αλη:θινά προς η'-Jν ''Υ'ψηλότερη Φύσι μας, δεν εt:σαι μόνος, αλ
λά κάτω από η'-Jν αιγίδα της θείας' λήθειας, ή όποία θά σέ όδη γήση,
στον δέοντα καιρό, στη χαρα και την ειρήνη.
'Όλκοττ

3!
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Μαχάτμα Γκάντι
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

·ο Γκά·ιτ, pώ-:φz ΧΙΧΠ'Jl'J. μέ
Ρ� 'ε.•η•ι iτ.� -:,:;ϊι; σ;1•1,:;μ;�-ητά; τ�'J
,
πω; 'τ-7.'Ι-:7.,β,'1.'Ι τ1(Ι μει.λου::;7. α
vεξ7.pτφ!7. :η; Ί·ιδ!7.;; ,Θά. πρέ
πει ναχωμε το Κ7.υτ,κ6 μ7.;, -:όν
σ:p7.τ6 μ:z;, 'Ιαχωμε τή ΟιΥ.ή μ7.;
δόξc1., iπά·ι:φε. Κc1.ί τότε ή 9ω
νή -:η; Ί,ιδί?.; θ' σ:ιτη χ1ρη σ:όv
κό:ψοv 6λ6κληρ,:;
, Μέ αλί.7. λόγ:'1., ά:πά·ιτησz ό
Γκ6-.·ιτι, έπιθυμεί:ε ;;ήν ά,γγλική
διοίκησ, χωρί; ;;ού; 'Άγγλου;.
Θέλz-:ε ηΊ·ι ψJσι ;;η; τίγρη; χω
ρί; τ+,ν τίγρη. Θά. -ι.άνατε τήν 'Ιν
δία ±γγλι-ι.ή; Δέv είνι.1.ι τ έ τ ο ι σ.
·ή σ.νεξαpτφίσ. Π'JIJ ετιθυμω. Ή
έfrιι-ι.ιστ:-ι.r, 'Ινδία, οέv πρέπει yά,
είvc1.ι φιλur.:6λzμη. Ή ελπίδσ. μου
είν'J.ι '17. σ.π,:;λύσω τον ινδικό -πρσ.
τό κ:zί vά. χρησιμοποιήσω ολ r; τήν
έξου,:;ί-:ι τrις έθνικης κυ6ερνήσεω;
γιά. νl.ι. φέρω τήv ειρ1ιvη ,:;τlη κό
σμο,.
Σ' ολη τω ;;ή ζω1ι , ό Γκάντι,
στάθηχε ενας άπό,:;τολος της εί
ρήνης. 'Όχι μ:iς ειρήνης πεpι
σ.:c1.σιc1.κ·71ς ,:;υνοδευόμε·ιης άπό έν
τiσεις, ά,λλά, της ειρήνης της ψ'J
zrις. 'Εκείνης των δι:ι.ιι.ίων, πού
ζοϋv σϊψ.c;,ωνσ.. με ;;+ιv συνείδησί
τ(JUς.
υΕvσ.ς από τούς σΜπούς του
Γ,.άv;;ι, fιτιι.·ι, ώς φιι.ίνετ-:ιι, να ε
λευθερώ,:;η τή χώρα του άπό τόv
βpετ:z·η ι:ι.ό πολι-::Υ.ο ζυγό. nρ::ι.
� ,
.
,
γμ7.τιΥ.α, θελrισε
να ?:ιτιόpσ.ση

στήν σύγκpουσι ενος πολιτισμου
ξένου πpός τον δικό του. Ό Γκά.ντ, είχε μεγάλη δυσπι,:;τία ώς
πpό; τον δυτικό βιομηχανικό
πολι:ισμό. < Ή Δύσις έπρα
γμιι.τοποίφε τΙ)Υ αϊγλη χωρίς τήv
σοφία, τήν ι σχ ύ δίχως τήν συνεί
δησι, ελεγε. Γνωρίζει περισσότε
p,:; τήν τέχνη του πολέμου παρά.
τήν τέχνη τη; ειρήνη;. Είναι ε
Ψ1.; κόσμ 'Jς ΠΟΙJ ε y_ει πολλούς έπι
στήμονε;, μi οχι ανθρώπους του
θεοϋ.
Κ,rι:ί δμω; δ Γκά.ντι δεν ήταν
κατά βάθο; εχθρικό; πpό; τήν
βιομηχα.νοποiησι. υΟταν τό 1924
τόv pώτησ7.Υ α.ν ήτ7.Υ αντίθετος
σ' δλε; τί; μηχσ.νές, σ.πάvτησε:
, ΠGJς μ-τopGJ ν-!ι.. είμα.ι αντίθε
το;; Τό σωμ-:ι μ/'ι.� είνα.ι ενα λε
πτό μηχάνημα.. Τό ροδάνι είναι
μιά. μηχ!ΧΥή. Μιι:r, μικρή οδοντο
γλυφίδ::ι., επίσης. Σ' εκείνο πού
είμ!Χι αντίθετο;;, εΙν7.ι στήν τρέλ
λσ, των μηχανών, κα.ι οχι στίς μη
χιι.νές τl ;; ίδιες».
Ή -:pέλλα. τGJV μηχσ.νGJV γιά.
τον Γκάντι ήτα.·ι ή ενόχλησις της
μεγσ.λης Π7.pαγωγης, ή δι-:ι..σπάθι
σι; πpοι6ντων πού ξεχείλιζσ.ν στις
&γοpές, ή διάπλσ,σις ιτου πλήθους
μέ τ·η·ι προπ-:ι,γά.νο!Χ κα.ί τήν δη
μοσι6τητ?:.. Ή τpέλλ?:. τGJV μηχα
ΥUJ'Ι, τέτοισ, πού ήτα.ν κ-:ιί έλυμα(
νετο τήν 'Αμερική και τήv Ευρώ
πη, έ�r,μ-:ι.ιvε :ι.σ..τσ. τόν Γκά.ντι

1967

ΜΛΧΑΊ1ΜΛ Ι1ΚΑ ΤΙ

τήν ύποταγή του ά.νθρώπου σέ οί
'Κονομικούς σ".ιιοπούς. Τό εθ,;ος ή
ταν ενα γιγάντιο μγ�νανουργείο.
Ό αv13ρωπος δέν ήταν πια παρά
ενα.ς έργάτης, τόν δποίον συνε
χώς παρα6ίαζαν: Βία στις έλευ
θερίες του, βία στό δικαίωμά του
γιά. μόρφωσι (ή τεχνική έκπα.ί
δευσις πού ά.ντικα.θιστα τήν κουλ
τούρα.) , βία. στις πεποιθήσεις του
(του ά.πηγορεύετο νά. ζη σύμφωνα μέ τή συνείδησί του). Τό βιο
μηχανικό Κρά:;:ος καταντουσε μοι
ραία δλοκληρωτικό, κα.ί ή ά.νάγ
κη 11« έξευρεθουν ά.κατάιπα.υστα
νέες διέξοδοι κα.ί καινούργιες
πρώτες ύλες τόν προσανατόλιζε
-rορός εναν ιμπεριαλισμό δλο καί
πιό ά.παιτητικό καί κατά συνέ
πεια πρός τόν μ:λιτα.ρισμό κα.ί
τήν βία.
Αύτή τη μορφη του πολιτι
σμου δ Γκάντι την αποστρεφόταν
κα.ί δέν την ήθελε κατ' ούδένα λό
γο για την Ί νδία. Κα.ι για νά ξε
φύγη ά.π' αύτό έξεθεία.σε μιαν δ
λοκλ η ρ ω τ ι κ ή μετα.τροπη των
«σκοπών αναπτύξεως».
«Πρίν τελειοποιήσωμε τίς μη
χανές, ελεγε, α.ς εvθα.ρρύνωμε την
πν-ευμ.,α.τικη κα.ί ήθικη πρόοδο
των ά.vθρώπων».
«Οί άνθρωποι θα.πρεπε ν' ανα
ζητήσουν οχι μεγαλύτερα. πλού
τη, άλλα πιό ά.πλές ήδονές· οχι
μεγαλύτερη τύχη, αλλά μια βα
θύτερη εύτυχία.. Θα.πρεπε να κά
μουν σαν πρώτη κατάκτησι, την
κατάκτησι του &α.υτου των, κα.ί
να τιμηθουν μέ τίς ήρεμες ανα
ζητήσεις της ειρήνης». 'Όμως, ή
μετατροπή α.ύτη δεν μπορεί να
έπέλθη μέ μιαν ά.πλη άλλα.γη της
κοινωvικης συστάσεως.
«Δέν είναι ή κοινωνική έπα.-
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νά.στασις έκείνη πού μπορεί να
δημιουργήση ενα.ν καινούργιον
άνθρωπο, αλλα ενας νέος τύπος
άνθρώπου πού μπορεί να φέρη
την κοινωvικη έπα.νά.στσ..σι. Τό
μέλλον λοιπόν έ ξ α ρ τ α τ α ι α
πό τίς προσπά.θειες πού θά κάμη
τό άτομο για νά χειρα.φετηθη ά.πό
ενα.ν κόσμο πού τό διαφθείρει:
προσπάθεια. διορατικότητος γιά
vά. ξαν«μά.θη νά κρίνη, εξω άπό
τά. έκ παραδόσεως κοινωνικά
πλαίσια., σύμφωνα μέ τήν συνεί
δησί του· προσπάθεια για να κυ
ρια.ρχή<:ιη στίς αδυναμίες του τίς
φυσικές καί ήθικές (δ Γκάντι κα
τώρθωσε νά. έπικρα.τήση στα εν
στικτά. του μέ τη νηστεία καί τη·;
προσευχή) · προσπάθεια, τέλος,
για να ζήση σύμφωνα. μέ την δι
καιοσύνη: «Την μόνη ύποχρέωσι
πού εχω τό δικαίωμα ν' άποδε
χθω, είναι να κάνω, κάθε στιγμή,
αύτό πού νομίζω δίκαιο».
Καί τότε ό α.νθρωπος θά εivα.ι
ετοιμος να πρα.γματοποιήση μιά.
δίκαιη κοινωνικη δρασι. Θά. μπο
ρέση, χωρίς βία, νά δημιουργή
,η βαθμιαία, μιά καινούργια. κοι
ιωνία., μιά. νέα. ανθρωπότητα.
υΕνας συνομιλητής του Γκάντι
ελεγε δτι ή διδασκαλία του ήταν
πολύ ιδεαλιστική.
«Δέν μπορουμε ν' άνυψώσωμε
τό ήθικό ον, είπε. Ούδέποτε συ
νέ6η κιiτι παρόμοιο. Άλλα τό νά
πιστέψωμε δτι έκείνο πού δέν εγι
vε ποτέ, δέv μπορεί ν?ι. συμ6η, εί
ναι σά.ν ν' άποδεικνύωμε δτι δέν
πιστεύομε στήν ά.ξιοπρέπεια του
άνθρώπου».
Οί φιλόσοφοι της Άρχαιιότη
τος η του ΙΗ' γαλλικου αιώνος,
δέν κατώρθωσαν νά μεταμορφώ
σουν την κοινωνία, γιατί περιω-

ρίσ\Jηκ,:χ,γ στο vα εμπνεύσουν νό
μους. Ή λογικ� κ,:χ,ταvτα- γρά.μμα
νεκρό, οτ,:χ,ν δέv ανυψώνεται πάνω
στi φτερi της πίστεως. Άλλα εί
v,χι πάvτ,:χ, δυ-η.τή ή πvευμ,:χ,τική
σ.Ψηέvvησι;.
Αύτό απέδειξε ό Γκάντι έλευ
θερώνογτ,χς τόv έα.υτό του απ' τί;
zoιvωy:zε; κ,χτσ.,πιέσεt; καί φέρ
ψ;γτ,χ; ":Ο'Ι [yδικό λσ.ό σε μια. νέα
μr:ιρ,:;ή α'ιτιστά.σεω; πού ώνόμα.σε
« atyagrahan δηλ. δύνσ.μι τη;
σ.γάπη; ,.σ.ί -r1 ; σ.Η1θεια;.
υΕγα ά.πέραvτο εργο περίμενε
τvύ; μ,:θητi; τη; Satyagraha.
Σ' εvα ώραίο βι6λίο {«'Η ζωή
τvv Ιαχά:ψ,;ι. Γκάvτι ) &π' τον
Λr:ι'.Jις Φίσερ, θα βρουμε τήν λε
πτQμερη -1. ι
' άλυσι της θσ.υμά.σιας
,χυτη; ά.vθρώπ: vης περιπέτειας
ΠQU ιίJδήγησε τόv Γzά.vτι από τό
μιzρό χωριό του Πορμπσ.vδά.ρι,
στη; δυτ.zή πλευp7. της Ίvδίας,
σ;·rι :Κότι� '.\ψριzt1, �που εμει�ε
εικοσι χpοΥια, κ7.ι τελος, στους
δρόμους τώv Ί vοικώ; Πολιτωίιv,
σ
κιv τ
που πέτ χε
�
,Ε
�
'Ι� ,
�1 °:::ι ή 1
τpι!:Ι.Χοσι-:ι. εκ7.τr:ιμμυρια. Ι voωv με
δι7.:pορετι,.ες γλG)σσες Χ!Ζί θρη
σκείΞ;, ι1.ιzί vά τοU; 1Jπεγεί ρη-δι&.
τη; πιστεω;- σ ε η. επιπεοο uπερi.ιθρωπο θά.ρροu;, σ.γι!ι.πης ,.,;ι.ί
σ.π7.pv·ήσεως.
ΜεptΧοί ελεγ,;ι.v οτι ή σ.πι!ι.ρνη
σις ,;ι.ύτή γτ,;ι.vε μια εκδ·fι),ωσις ά.
cίυv,;ι.μίσ.;. ,Στά. μι!ι.τι,;ι. του Θεου,
μ6ιοv ή &.μ?..pτία, εξευτελίζει»,
π,;ι.ντουσε ό Γ·κι!ι.vτι κα.ί συγΧpά.
τη-:;ε το τ.vεt}μ::ι. του τ.λ·Ιι θους, σε
μι&. στσ.θερ6τη-τα, μfι βί,;ι.ς, &ντι
τ,;ι.σσ6μεvο; σε κi.θε μοpψη α.δι
:ι.ί,;ι.ς με τήv πολιτική α.vτίστ!:/.σι.
.,'Η πολιτική α. vτίστ,;ι.σις, εγρ::ι.φε
ό Γκ± vτι, είvσ.ι μιά. δύ·ιι:ι.μις πeιϊι,
σ.y γιv6τ'Υ.Υε π,;ι.γ:ι:6σμιι:ι., θ' σ,y,;ι.-
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στάτωνε τα. κοινωνικά. ιδεώδη καt
θά. εθετε τέρμα. στον δεσποτισμό
,.
και τον μιλιτ:χρισμό, κά.τω απ
τούς όποίους στενάζουν τα δυτικά..
εθνη κα.ταπιεζόμενα μέχρι θανά
του (τό κείμεvο τοϋτο γράφτηκε
τό 1914) .
Ό Γκάvτι ανέλαοε ενα. γιγάν
τιο πρόγραμμα ciνακαινίσεως της
Ί vδίας. Αύτό �ού πpαγμα.τοποίη
σε καl α.λλοι θά. μποροϋσαν νά. τό
κάμουν σε όποιαδήποτε χώρα, σ.ν
έφήρμοζαν τlς ιδιες μεθόδους.
Ό πρώτος του σκοπός, καθώς
ειταμε, fιταν νά. επιτύχη τrι ν ά.
νεξα.ρτησία της πσ.τρίδας του. '.Αλ
λά. συγχρόνως σκεπτότα'Ι νά. δη
μιουρyήση ενα εθνος ενωμένο, νά.
κ,:χ,ταργήση τlς διαιρέσεις των τά
ξεωv, vά. σ.ξιοποιrιση τό εδαφος,
νά. αξ.οποιήση τά. χωριά, νά. μετσ,τρε η την εκπαιοευσι.
ραγματι ό Γκά.vτι α'Ιτιμετώπισε πάν
τ,y, το σύvολο του έκπληροuμένου
εpγου, χωρίς νά. πχpαμεΗιση
·,ισ.μμια α.π τις πο ,απ ες ο εις
του. 'Έτσι βρισκότα.ν συνεχώς σε
επ,y,7ή με τον πληθυσμό. "F.,ζησε
σ.vάμεσσ. στό λι:ι.ό, ντ1Jθηκε δπως
σ.ϊ.ιτ6ς, τρ<J>yοντας σά.ν σ.ύτόν, ε
zοvτα.ς τήv κσ.θημεριvή φροντίδσ..
Κι' έvώ τό γόητρό του βρισκ6τα,ν
στο ζενίθ, έξ?..κολeιυθο·jσε y' α.πσ.ν
τα. στά γράμμ,;ι.τσ. του φτωχου λσ.
ου. Μεριμνουσε στήν εκλογή τeιϋ
συζϊιyeιυ γιά μιά. κοπέλλα,, γιΙΧ τά.
λ,;ι.χσ:ιικά. πού ελλειπαν στ+ι ν διcι.
τροφή, για, τ·ην περίθσ.ψι ενός &.p
pώ7tOU. Κσ.τ' α.ύτόν, δεν επρεπε
νά. εΙv,;ι.ι Χσ.νεlς πά.vω &.πό τουτσ.
τά μι κροπράyμσ.τσ. πού σ.ποτελουν
τ+1 ζωή.
Αύτός λοιπόv ό ά.πλός &νθρω
πος σ.vτιστά.θηκε στή'Ι &.ποι-ι.ιακ-η
έξουσία. Παρέσυρε έ,,r,,.τομμύρια
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άνδρες κα.ί γυναίκες μπροστά. στίς
γραμμές των δπλισμένων μέ μυ
δραλιο66λα. Υ.αί τουφέκια. στρα
τιωτών. Όμο6ροντίες αντήχησαν.
" νθρωποι επεσα.ν. Μά. τί νά. γί
νη, δτα.ν ενα.ς δλό-κληρος λα.ός
ξεσηκώνεται έν όνόμα.τι της δι
καιοσύνης; Οί φυλακές πλημμύ
ρισαν ά.πό έθελοντές φυλακισμέ
νους ( «ή φυλα.κή ε[να.ι να.ός, ελε
γε δ Γκά.ντι, αφου έκεί προσεύχο
μαι,,) κα.ί τελικά., οί δυνά.μεις τrις
τά.ξεως ξεχείλισαν, ή κρατική μη
-χα.νή παρέλυσε, ή 'Ινδία. θεωρή
θηκε μή οιοικήσιμη κα.ί ή ανε
ξαρτησία. τi:ς δόθηκε.
Ό Γκά.ντι ανέλα.6ε ά.κόμα. νά.
κά.μη μιά. «νηστεία. δια.ρκεία.ς μέ
-χρι θα.νά.του» γιά. νά. κα.τα.ργήση
ενα. κείμενο του όμου πού εθι
γε το�ς πα.�ίες.
νηστ_εία. διή�
'Χ.εσε εξη μερες. να.στα.τωσε το
σο βα.θειά. τόν λα.ό, ωστε ή ά.κα.μ
ψία. τόσων α.1ώνων α.ύτου του τα.μ
-πού φά.νηκε νά. κα.τα.ρρέη διά. μι
ας. Μια. πνοή εξα.γνισμου εσά.ρω
σε τόν τόπο. Προσκά.λεσα.ν τούς
"Παρίες νά. ανε στό τρα.πέ ι τους.
Οι ναοί το:1;; δέχτηκαν. Γά.μοι ε
γινα.ν ά.νά.μεσα. στίς τά.ξεις. Κα.ί
δτα.ν [κα.νοποίησα.ν τόν Γκάντι, τό
δόγμα. α.ύτό πού ε[χε κάνει σκλά.6ους έκα.τομμύρια ά.νθρώπους, δέν
ε[χε πιά. τήν δημόσια. επιδοκιμα
σία..
Θά. μπορούσα.με ν' ά.να.φέρωμε
άπειρα. πα.ρα.δείγμα.τα. του σεμνου
κα.ί θεα.μα.τικου εργου πού έξε
πλήρωσε ό Γκά.ντι.
Ή ειλικρίνειά. του, ή άπλότη
τα. κα.ί ή κα.λωσύνη fιτα.ν τέτοιες
1cού δεν μπορουσε κανείς νά. του
ά.ντιστ'<Χθi'j. 'Ανψόρcρωσε τήν Ίν
�ία., γιατί είχε εμπιστοσύνη στον
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άνθρωπο. Πίστευε στήν ίκα.νότη
τά. του γιά. κα.λυτέρευσι, καί τά.
γεγονότα ά.πέοειξα11 δτι ετχε δί
κηο. Μπόρεσε ν' α.ναζωογονήση
τήν πνευματική φωτιά πού είναι
κρυμμένη μέσα. σ' δλα. τά ανθρώ
πινα. οντα.
«υΟποιος δέν εξασκεί τήν δι
καιοσύνη καί δέν &.γα.πα τόν ά.
δελφό του, δέν είναι του Θεου».
υΟλες οί θρησχ.είες, ελεγε ό Γκά.1i
τι, ε[να.ι στήν ούσία. τους, ή εκδή
λωσις του ί'διου πνεύματος. Ποι
κίλουν μόνο α.νά.λογα. μέ τά. τυπι
κά. τους, κα.τά. τόν ίδιο τρόπο πού
άπλώνοντα.ι εδώ κι' έκεί τά. κλα
διά του ίδιου δένιρου. "Αρα, τό
πνευμα. της ά.λήθεια.ς κα.ί της α
γάπης είνα.ι παγκόσμιο, δσο---ά.λ
λοίμονο !-κα.ί ή ύποκρισία. Διότι
τελειωτικά., ή α.1τία. δλων των κα
κών, ή ρίζα. τόσων διαφωνιών ά.
νάμεσα. στούς ά.νθρώπους δέν εί
να.ι συμφυής ουτε μέ τίς φυλές,
ουτε μέ τούς πολιτισμούς, ουτε μέ
τίς θρησκείες. Άπλώς γεννιέται
-κα.ί τουτο είνα.ι φα.νερό στή Δύ
σι - ά.π' τόν διαχωρισμό των πρά
ξεων κα.ί των πεποιθήσεων. "Αν
δ κα.θένα.ς προοπα.θουσε νά. ζήση
εντονα. σύμφωνα. μέ τήν πίστι του,
θά. ξεΠ'εpνοϋσε -ό στενό πλα.ίσιο
-ων δογμάτων κσ.ί των τυπικών.
Θά. ζουσε κα.τά. πνευμα. καί θά.
συνα.ντουσε ώς έκ τούτου τούς πι
στούς δλων των δμολογιών fι καί
χωρίς όμολογί.α.. Θά οίκοοομου
σαν ατομικά. κα.ί πα.ρ' δλα. α.ύτά.
δλοι μαζί τήν βασιλεία. της ειρή
νης πάνω στή Γη, τήν βασιλεία.
του Θεου.
Τέτοιο στά.θηκε τό πνευματικό
μήνυμα. του Μαχάτμα Γκάντι.
Μετάφρ. Κ ΤΙ ΑΣ ΦΡΑΓΚΟr
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Η ΘΑΝΑΤΙΚΉ ΠΟΙΝΗ
να κα ταρδ'ηθ ii;
ΝΑΙ- Είσηγείται ό πρώην ύπουργος
κ. Δημ. Βρανόπουλος
ΝΑΙ καί ΟΧΙ- Ή Κοινωνική άπήχησις

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟlΆΗΝ έκκρεμεϊ
- και φαί'ιετ'Χι δτι δ-έν θά συζη
τηθη πρό τη; &.νανεώσεως της έ
θνικης συνελεϊισεω; διά. των έπι
κειμέ'ιων έκλογων - πρότασις
νόμου του 6ουλευτου και πρώην
ύπουργου κ. Δη_μητρίΟ'J Βρσ.νο
πούλου περί καταργήσεως της
θ'Χ'ιΙΧτικης ποινης.
Πρόκειται περί θέματος κοινω
νικοϋ, τό δποίον είχε•ι &.ποτελέσει
παλαιότερα, προγραμματικήν έ
πιδίωξιν μερικών προοδευτικών
ρευμάτω'ι καί όργανώσεων, δχως
,ης «δμά.δος των κοι'ιωνιολόγων»,
δισ.φόρων «έργατικων ένώσεω'ι»
-και· «γυνσ.ικείων όργανώσεων»,
της «Δημοκρατικης Ένώσεως»
&λλά. καί τοϋ είδικG)ς συσταθέν
τος «Συ'ιδέσμου διά. τήν κατάργη
σιν της θα'ιατικη; παινης», κυ
pίως ύ;tό μελ,,>'ι της Θεοσοφικης
ι
Ετσ.ιρια;.
Ή σ.'ιακίνησί; του αότή'ι τήν
στιγμήν, cέν πρασελ:ι.ύει 6έ6σ.ια
τήν προσοχήν τ·ϊjς Υ.οιν-ϊjς γνώμης,
·ή δποίσ. εί·ισ.ι σχεδόν έξ δλοκλή
ρeιυ &.παρρο:ρημένη &πό τά. φλέ
γeι·ιτα καί eιξύτατσ. πρα6λήματσ.
έσωτερι:ι.-71; πeιλιτιzη; ζω·ης και

εξελίξεως, τά. δποία. εχει γεννή
σει ή πολιτική κρίσις. Διότι ή
κατάργησις της θανατικής ποι
νης, είναι ά.πό τα. κοινωνικά. έ
κείνσ. προ6λήματα., πού "'Ι συζή
τησίς των κα.ί ή &ντιμετώπισ(ς
των, προuπο'θέτουν μίαν ώρισμέ
νην ψυχολογίαν γαλήνη; ε1ς τrιν
χώραν, μίαν ηρεμίαν των πνευ
μάτων κσ.ί των συνειδήσεων, κα
θώς καί μίαν σχετικήν &νοδον της
πολιτισ-τικiις στάθμης καί του
αίσθήμσ.τος τiις κοινωνικής εύ
θ1νης.
'Εξ άλλου, σήμερον, εΙνσ.ι γε
γονός δτι ύπό τήν έπίδρσ.σιν φρι
καλέων έγκλημάτων, δπως δ
στραγγαλισμό; της παιδίσκης
των Πατρών, τα. έγκλήματα είς
τό δά.σας Σέϊχ-Σού, και άλλα, ε
χει τονωθη ή εντύπωσις της κοι
νης γνώμης περt της έσχ ά.της των
ποινG)Υ, σ,ν 5χι ώς &•ιcι,σταλτικοϋ
τoij εγκλήματος μέσου, τουλάχι
στον ώς δικσ.ίσ,ς; &.ντσ.ποδόσεως.
Μέ τήν ευκαιρία της προτάσεως
τι;;ij κ. Βρανοπούλου, &θηναϊκη
έφημερίς έΨήργησε μιΧρ+ι ερευνσ.
διά. τά.ς &ντιδράσεις τfις κοινης
γ·ιύ>μης, �:έ έρωτ1ισει; πού έτε-
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θησαν σε πολίτα;; δια.φόρων τά
ξεων. Αί οοθείσα.ι άπα.ντήσεις ή
σαν:
ΕΝ ΝΤΙΟΝ τrΊς καταργή
σεως:
- Δόϊκας Πα.Ολο;; (έφοριακός
ύπάλληλος, 'Ατθίδων 20, Καλλι
θέα) : 'Όχι, δεν πρέπει νά. κατα.ρ
γr/fJtι. Πιστεύω οτι θά. 11πά.ρξη
αϋξησι τώ11 έγκλημά.των μέ άπο
τέλεσμα. ή θανατική ποινή νά. ξα
ναγίνη νόμος του κράτους.
- Άθα.'1α.σίου ικ. (ιδιωτικός
ύπάλληλος, Έθν. Μακαρίου 66,
Ήλιούπολις) : 'Όχι, νά. μ:ή κι:.ι
ταργηθtι.
- l αρπούζης .J.ημ. (έμπορορ
ράπτης, Πανεπιστημίου 42) : 'Ό
χι. Μετά. α.πό z,1α. τέτοιο νόμο, θά.
α.ύξηθοιJν τά. έγκλήμα.τα. σέ 6α
θμό πού ά.κόμη δέν μπορουμε νά.
ψα.ντασθουμε.
- Φρα.γκούδη Ζωή (c ημ. ύ
πάλληλος, ' θφα.ς κι:.ιί Κέκρω
πος, Καλλιθέα.) : 'Υπάρχουν ώρι
ομένες κατηγορίες έγκλημάτων
γιά. τά. δποία. δέν θά. πρέπει νά.
κα.ταργηθf! ή θα1ατική πο:·1η. Τά.
άποτελέσμα.τα. θά. είναι ά.ντίθετα.
ά.π' 8,τι τά. περιμένουμε.
-Φράγκος ·_\ποσ. (γε,. γρα.μ
ματεύς του Έr;ιστημονικοιJ Όμί
"λου 'Ερευνών του Διαστήματος) :
'Όχι, νά. μή ;.:;χταργηθtι. Σήμερα.
περισσότερο ά.πό κάθε άλλη έ
ποχή, τά. ήθ η εχουν «ά.γριέψε:»
καί ύπάρχουν χμεσοι κίνδυνοι νά.
αύξηθtι ή εγ,ο.ηματικότης
ΥΠΕΡ τ η ς κ α. - α. ρ γ ή σ ε ω ς
- Δημ. �ταθόπουλο;; (δικη
γόρος) : Jά καταργηθtι. Βρι
σκόμαστε σέ μιά. έποχή πού ·η
... πληρωμή» του έγκλήμχτος δέν
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πρέπει νά. είνrι..ι το α.ίμα.. 'Έτσι
ξα.να.γυρίζουμε δεκάιδες χρόνια.
πίσω, χωρίς 'iά. προσθέτουμε τί
ποτα. στήν ά.νθρώπινη κοινωνία..
- Παπαζάχος Α. (έπιμελητής
ΣεισμολογικοιJ Ί νστιτούτου τοϋ
'Αστεροσκοπείου ' θηνών) : Πρέ
πει νά. κα.τα.;ηηθtι. Προσωπικά.
πιστεύω δτι τό εγκλημα. κα.ί δ
α.νθρωπος εχου·1 κληρονομικό σύν
δεσμο μεταξύ τους, α.ρχ σέ πολ
λές περιπτώσzις δέν ύπάρχει ύ
πευθυνόιtης. ". \ λλωστε, ύπάρχουν
τόσες άλλες αύ:ηηρέ;; ποι νέ;; γιά.
τήν τιμωρία. τG)ν ένόχων.
- Λιακα.τα.ς Λ. (ύποδιευθυντής Τεχνικων ΎπηρεσιώΥ
ΑΤΕ) : Είμαι ένα.ντίον της θανα
τικής ποινης καί νοιι.ίζω οτι πρέ
πει ·1ά. κα.τα.ργηθtι. "Λλλωστε, δέν
εχουν οί ά.ρμόδιοι παρά νά. δουΥ
τά. ά.ποτελέσμ:-ι.τα. μιας δοκιμα.στι
κης περιόδου. Πιστεύουμε οτι σή
μερα. οι άνθρωποι εχουν γί·1η, πα.
pά. τίς α.ντίθετε;; γνώμες πολλών,
πιο ευαίσθητοι, ωστε οι κοινωνί
ες νά. είναι εϋκολον νά. τούς ά.ν
τιμετωπίσουν μέ καλύτερο τρό
πο. Τά ίσό6ια. δεσμά. μποροιJν νά.
καλύψουν τήν θα.να.τιΚ:rι ποινή.
- Σκορδίλης Μιχ. (Κεντρική Λαχαναγορά. 'Αθηνών, Γρ.
1 ) : ά. κα.τχργηθtι.
- Βλαχόπουλος Στέλ:ος (πο
λιτικός έπιστήμων, ύπάλληλος
του Κεντρικοϋ ΙΚΑ 'Αθηνών) :
Ή θανατική τtοtΥή πρέπει νά. κα.
ταργrιθtΙ, α.ρκεί νά 6ρεθουν τά.
κατάλληλα σ.σφαλιστικά. μέτρα.
-ά. δποία θά. έπα.να:ρέρουν στήΥ
κοινωνία. τούς έγκλημα.:ίες σω
φρονισθέντες. Διαφορετικά ή
θανατική ποινή παίζει το ρόλο
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της :ι.α.-α.σταλτι:ι.η;; άr.ειλης.
- Λυμπερόr.ουλος Xp. (Φοι
τητής Θεολογικής -ου Πανε-;τι
στημίου Άθηνων) : Όψθαλμόν,
ιiντί b -_ θαλμου; Πρέπει ,;ά. χατα.ρ
γηθ'Ώ ή θα.νατική ποινή. Διαφέ
ρει ή Δικαιοσύνη άπό τήν έκδί
κησι. Ό θάνατος μόνο έχδίκησι
εϊνα.ι. Κο:ί φυσικά., ή πιό χεφό
-Εr,η.
ϊΠΕΡ μέσης Μσεως η έπι
ψυλα.κτικοί:
- Όλϊιμπιος Κ. (οιευθυ ιτ-ίjς
Άvωτέρα.ς Σχολή; Ναυπηγών
'Λθηνων) : Πρέπει να οατο:ργη
θ'Ώ, έκτος ψU'JlΚ'Χ των πεpιπτώ
σεω•ι ε:ι.εί•ιων πού το εγκλημσ.
είνα.ι ειδεχθές.
- Κωνστcι:ιτινίδη; Πα.ν. (έ
πίτιμο; εισαγγελεύς ΈφετGJν) :
Πρέπει νά. 6ρεθ'Ώ ε ιας μέσος δ
ρο;. Θά. μπορο•;σο:με νά, κι:ι.ταργή
σσυμε τήv θα'Ιατική ποινή, μέ
τόν δρο δμω;, 'Ι'Χ έξα:σψαλισθ·� 11
εκτέλεσι της ποινης μέχρι τό
τέλος της. Γιατί σήμερα καμμιά.
ποινή-20-25 χρόνων ψυλά.κι
vις - δέ·ι υπcι.pχει σ:ήν πρα.
γματιΥ.6:ητα. Μετά, σ.πο 7 - '
χpό'Ιια, μέ τί; χάρες , .&r;θέ
νειες,, :ι.λπ., σί έγκληματίες είvα:ι
ελε1Jθεροι. ΣυμψωνGJ •ιά, περιο
pιvθ·Q γιi ώρισμένcι.. σ.δικήμσ.τcι...
- Γιcι..vνόπουλος Γ. (γεν. διευ
θυ ιτή; Τcι..χυοpομικης Έ χμ εταλλε•Jσεως) : Θά. πρέπει κανείς
.. r::
,
'
,
να' εςετrι.ση
την
πορειι της
εγκληματικότητος 'Jtή χώρα μσ.ς,
πρίv πη τ+,ι γvι:ψη του. 'ϊπσ.ρ
χουν δμως κcι.ί παρcι.δείγματr:ι.
ξέ•ιω•ι :ι.ρσ.τι7J'ι πού έvGJ είχr:ι.ν
:ι.α.τι:ι.pγή-,ει τ+ ι ν θr:ι.vσ.τική ποινή,
σ:ι.έπτοvτσ.ι vC/4 τΥJ'ι έπΙJ.'Ιcι.ψέρουν. Τχ & ιθρι,Jπι-,τι:ι.ά. μέσcι�,
1Χ
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πολλές ψορές, δεν φέρνουν άπο
-ελέσμα.τα..
Έκ της άπηχήσεως εις τόν
τύπον, 6άσει των δημοσιευθέν
των σχολίων, ένισχύετα.ι ή απο
ψις της καταργήσεως της έ σχά
της των ποινών, άμέσως μεν είς
τα. πολιτικά. άδικήμα.τα., προο
δευτικώς δε καί είς αλλα..
Δεν υπάρχει κιψμία άμψιοολία.
έτονίσθη ε1ς μα.κροσκελές
αρθρον της «Μά.χης» --οτι ή κα.
τά.ργ-ησις της θα.να.τικης ποινης
άποτελεί πά.γιον καί ύψηλόν αί
τημα. της κοινωνία.;, τό όποίον
έχει τήv πηγήν του εις τά.ς άν
θρωπιστικά.ς άρχάς, πού άποτε
λουv τ+ ι ν πεμπτουσία.ν του πολι
-cισμου μα.;. 'Ανήκει ε1ς τά. ίδεώ
δη μιας. πολιτισμένης κοινωνίας,
ή σ.vθρωπιστική μεταχείρισις δ
λωv των ανθρωπίνων πλα.σμάτων
κι:ι.ί εκείνων, πού εγ:ι.\rιμα.τουν
εναντίον της, ακόμη καί έκείνων
που α.ποοεικvuοντα.ι, καθ' ε"ξιν,
θηριώδεις κα.ί &θεράπευ-cοι έγ
:ι.ληματίσ.ι. Ή έγκλημσ.τολογία,
ή ποιvι:ι.ή επιστήμη, � κοινωνιο
λογία, ή ψυχοοιολογία., δλαι γε
νικώς rι.ί έπιστημαι πού &σχολουν
ται μέ τήν προέλευσιν, ε:ξέλιξιν
και οι7,μορψωσιν τού κοινωνικου
άτόμου, καταλήγουν εtς τό συμ'
"
. ο"λcι..ς υ,Υε
2.
'
περα.σψ:ι., οτι εις
ξαιρετως τiς περιπτώσεις τιi)ν έγκλη
ματιGJ•ι, καί τι7J•ι πλέον είδεχθων,
πού έκτελουν τά φραα),έα. κcι..
κουργήματά. των έν ψυχρφ,
μέ πα•ιουργον δολιότητσ. κσ.ί κυ
νικόν ϊιπολογισμόν, ύπά.pχει πά.ν
τοτε ενι:ι. μικρόν, &πειροελά.χιστον
εστω <-ποσοvτόν σ.νευθύνοu,>, τό
bποίον ε•1ρί-,κετ.zι ε1ς τά. κατά.6.zθα της ψυχ,;,vυνθέσεως του &\

,
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τόμου, είς τά. κοινωνικά του βιώ
ματα καί είς τά.ς άνεξεpεuνήτοuς
πάντοτε κληρονομικά.ς επιβαρύν
σεις. Τό έλάχιστον α.ύτό στοιχεί
ον τοϋ �&.κατα.λογίστοu))' αύτό πού
ύπάρχει κα.ί διαφεύγει άπό τον
ελεγχον δλων των άνθρωπίνων
πλαισμάτων κα.ί των πλέον ίσχu
ρων, πρέπει «θεωρητικώς, νά
θεωρείται άρκετόν, οιά. νά ,μή
cπιβάλλετα.ι, ποτέ σε χα.νένα. ·ή
άνεπα.νόpθωτος ποινή, πού προu
ποΟέτcι τόι πλήρη, α.ιω σκιάς,
κα.τα.)ογισμο� της εύθύνης.
'Εξ αΗοu, μία ά.νεπτuγ;μένη
κοινωνία., μέ: ύψηλήν πο ιτιστι
κήν συ ι, είδησιι, δεν είναι δuνα.τδν
νά τρέφη α.ίσθήμα.τα έ:κδικήσε
ωc: cνα.ντίοι οίοuδήποτε κα.ί τοϋ
πλέον cγκλημα.τικοϋ, άπο τά μέ
λη της. 'Οφείλει νά προλαμβάνη
τά. cγκλήματα. διά. της πα.ροχης
δληc: της βοηθείας πού εχοuν ά
νάγκην τά. άτομα οιά. νά. γίιου ι
χρήσιμα, όφείλει νά. δια.μοpφώ
νη σuνθήκα.ς καταλλήλοuc: νά.
καΗιεργοϋν τή 1 ά.νάπτuξι ν τοϋ
-κοινωνικοϋ cνστίκτοu είς κοινω
νικήν σuνείδησιν. Καί οταν ά.1

Η

να.γκάζεται νά. τ μωpη, πρέπει
νά. μή έγκατα.λείπη ποτέ τήν
ά.ρχήν δτι ούδείς εχει το δικαίω
μα. νά έπιοάλη έκείνο πού οεν
δύιατα.ι νά. fπανορθώση. Ή κοι
νωνία δεν έπιτρέπετσt νά. έγ
κα.ταλείπη είς καμμίαν περίπτω
σιν, τήν cλπίδα νά. καταστrιση,
&κόμη καί τόν πλέον ά.ποθηpιω
μένοι έγκλημα.τίαν, ενα όμα)όν
άνθρώπιιον πλάσμα., άξιον νά. ζή
σ-ι;ι, μέ: τήν μετάνοιαι κσί τά.ς τύ
ψεις του. Χρέος της ε[να.ι νά. ά
χpηστεύση τό έγκλημα, άποθαρ
ρύιουσα, με σκληρά.ς ποινά.ς τόν
έγκληματίαν. Ό θάιστοc: δεν
είναι, διά. πολλούς ε1δcχθείς κα
,ιούργοu:;, ·ή πλέοι σκληρά. τιμω
Ρ α.. Διά μερικούς, είναι μία. ά
τ.ολύτρωσιϊ Δι' αλλοuς, μία. υστά
τη έπιδειξιc: νοσηpοϋ ,,ήρωισμοϋ»
καί .�γκλη�α.τικ�� �σ�εροφημία�.
,
Δι o)ouc, ομως, τα ισοΌtα. δcσμα.,
cίια.ι ποι ιή σδuσώπητος.
' νήκει τέλος είς τrιν ήθικήν
περί ζωης άντίληψιν τοϋ έλλη
νοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ, ή κα
ταδίκη της ίδ!σς της ποινής τοϋ
θανάτου.
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Αυτό είναι Κινέζικα...
- λίιτά ','ιά μένα είναι κινέζι
κα.
λlιά συνηθισμένη εΧφρασι;.
Πράγματι, τά κινέζικα εί,1 αι δύσ
κολο νά διαδαστουν ά.ϊό ενα δυτι
κό, ('JJ,ά Χαl ά;τό Κινέζο Lϊί ση;. Το
ίδιο γράμμ,α. αλλάζει εννοια, αν του
:τροστεΟfl ενα μικρό «ίδεόγραμ
uα». Αύτά τά <�λειδιά» του γράμ
ματος ά.-ωτελοϋν μέρο; του δλου
χαρακτηρο::, μά δrν ;τροφέρον
ται. Κ υττάξετε μεριγ.α παραδεί
γματα:
Ό χαρακτ11ρ 3 -:τροφερό
μενο; σ ά ν γ κ σημαίνει μ ο υ
ρ ι ά, Οάμνο; η δέντρο. Παρά
γεται ά:τό τον χαρακτ11ρα 1:τοί, :τροφι\ιεται γ ι ο ύ καί ση
μαίνει l. έ ρ ι- καί από τον 7.α
ρακτηρα 2 - ;τού :τροφέρεται
μ ο ύ καl σημαίνει δ έ ν τ ρ ,J
η ξύλο, και χρησιμεύει σάν «-ι.λει
δί» τη; λέξεως.
' λλά σ ύ ν γ κ μπορεί έπίση;
νά σημαίνη λ α ρ ί• γ 'ι' ι (4)
δταν ό χαρακη); Κ ο ύ ( 5) ;τού
σημαίνει σ τ ό μ α :τροστίΟε
ται σαν ί'. λ ε ι δ ί.
Φ ά ν γ κ. ( G) θα :τfl τ ε τ ρ ά
γ ω ν Ο· Άλλα γίνεται :τ λ ά ,, κ
(ί) δταν το κλειδί μ ο ύ (2) ;τού
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σημαίνει δέντρο η ξύλο :τροστε
ΟiΊ- '&ϊίση; τrι φ ά ν γ κ σημαίνει
καί γ ν έ θ ω ( ) δταν προστιf
Οfl το κλειδί μ ί ( 9) :wύ σημαί
νει μ ε τ ά ξ ι η μ α λ λ ί !
Ό χαρακτήρ 10 -φ ά ν γ κ
- σημαίνει έ ρ ω τ GJ, δταν προ
στεθtι το κλειδί γ ι έ ν ( 11) πού
σημαίνει λ έ ξ ε ι ς. Ση), πραγμα
τικότητα ό χαρακτήρ λ έ ξ ε ι ς
εlναι ό ίδιο; μέ το στόμα (5)
μι τήν :τροσΟήκ.η μικρG)ν 4:Ού
(!ίί)ν»....
1
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Εiνα1

δυνατη
ή Πα�κόβμ1ος αδελφότης;
Ο ΠΡΩΤΟΣ σκοπός της Θεο
σοφικης 'Εταιρίας είναι: Ό
σχηματισμός -:tυρηνος παγκοσμί
ου ά.δελφότητος της ά.vθρωπότη
τος χωρίς διάκρισι φυλής ,πίστε
ως, φύλου, γένους η χρώματος.
Τί ά.παιτεί μιά. τέτοια ά.δελ
φότης; Νομίζω οτι τρία πράγμα
τα. είνα.ι ά.παραίτητα.:
1. Ή ά.ναγνώρ:σις τών κοινών
ά.νθρωπίνων δικαιωμά.τω•; ολων
τών ποικίλων λαών τοϋ κόσμου.
2. Σε6ασμός και κα.η:νόησις
των διαφόρων ά.πόψεων, θρη
σκευτικών καί κοινων:κών, ολων
των λα.ων και εθνών.
3. '.λ.μοι6α.iα. έμπιστοσύνη και

6οήθεια μεταξύ ολων των ά.τό
μων, δμάδων καί εθνών.
'Αληθινή και άσφα.λής παγκό
σμια. ειρήνη θά ύπάρξ:α μόνον 8τα.ν τέτοιος σε6ασμός καί τέτοια.
εμπιστοσύνη
πρα.γμα.τοποιηθη
στίς διεθνείς cϊχέσεις. Διαφορετι
κά., θά. εχωμε ε1ρήνη επισφαλή,
6ασισμένη στόν ψό6ο.
Τέτοια ά.δελφότης είναι λοι
πόν δυνατή; Πισ�εύω οτι θά. έ
πιτευχθη κάποτε, ά.λλά ά.πό την
εποχή εκείνη μα.ς χωρίζει μα
Χpός δρόμος, πού θά τόν διανύ
σουν μερικές γενεές. 'Ωστόσο, εί
ναι ά.λήθεια. δτι ή ά.νθρωπότης ε
χει επιτελέσει προόδους. Έά.ν τις
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άνασκοπήσωμε, θi ιδούμε κ�ι τί
χρειάζετ?:t γιά. νά. τ.ροωθηθη δ
μεγάλο; σκοπό;.
Μερικοί α·ιθρωπο: οέν μένων
ίκ,χ•ιοποtημένοt &πό τήν π,:ροϋσα.
χο:τάστ(:1,σt πρ,χyμάτωv κ?:ί α.vο:
πολοϋv πάvτ7.. τί; < π,:λ,;tέ; κ?:
λές ·ήμέρε; . 'Αλλά δέv κρίνουν
αντικειμενικά. 'λχοϋμε σήμερα
Π'Χp?:ΠΟ'Ι!Χ γιά. Οt'Χψθορά, α.οικίο:
Χ?:ί έκμετάλλευσι. 'Αλλά. στήν έ
τ;οχή τοϋ Ντίκεv; κ'Χί του Χόγ
Κ'Χpτ, τ;ού δέγ είv,χι πάρ,χ πολύ
π'ΧλΊj ά, μό·ιοv 150 χρόvισ.1 σ.ύτά.
ήσ?:'Ι ·rι έτ;ικρ,χτοϋσ'Χ Κ'Χτάστ:χσις.
υΟποιι:ι; δέ·ι ή:ι:ι.•ι σ.τ.ό ε�πορη οι
κοyέ·ιε:7., η δέv ε[χε iiλλου; στήν
έzμετiλλευ�[ του, ζο5σε δυστu
χtσμέ·ιη ζωή. Ό πλούσιο; επλού
,:zιvε κι:ι.ί 6 φτωχό; ε ::pτώχ?:ινε 0λο κι:ι.ί περι-:;σότερο. Σ+rμερ::r, δέν
ύπάρχεt Οtόλου ή Χ'Χt?:στ:-ι.-:;ι; ε
y_εivη. Συνέο'Χt'Ι'Χ'Ι τότε Χ'Χί σ.λλι:ι.
τ.ράyμ::r.τι:ι., πο'J οί πρόγονοί μσ.;
Οε,ι τ?: Ε6λεπ7.Υ μΞ δ'Jη σήμzρ� Ε
μεί; σ.ποδοκιμ,χ-:;(7., Κ'Χί CΧΠ'Χpέ
σχ:::ι'Χ, οτ.ω; π. z. το δουλεμπό
ριο Χ'Χί 6 α.τ.οι,.ι-:;μό;.
ή ει πίσω ,χς
· χωμε
, _ �,
_ ?·'τ' 7,
. -�rι. � ε
ιιυτο ,ο π-:ι.ρελθον, οε-ι θ7.. πη οτι
πρέπει ·ιί-ι, ειμεθ'Χ πλήρως ίκ(1.-ιο,ποιψιε-ιο,
, t 7.�ο
, , ;ο, ,π-:ι.ρ�ο, ν. Σ',ε
Χ?,θε εποχr, Χι:t.ι π "1.7.θε εθ ιος ,υ
τ.6:ρzει ε η ποσοστό Ι του πληθυ
σμοϋ, τ.'Jύ 6λέπει ,μτ.ρ'J-:;τά. Αύτό
ιι:τι,,Jε� σ... �17. -:?� επίπε07.: έπιστη
μ'JΥtΥ.6, μοpφωτιΥ.6, οικο-ιομικό,
κοι•ιω•ιι,.6. Τi-ι, ιο,χνικ-:ι. τG>ν α.ν
θρώπω ι ι:ι.ύτώ ι &πορρίπτοντr:ι.ι
στή•ι εποχή του; η συν:zντοϋν
&ν-:ί-:;τr:ι.-:;ι, γιr:ι.τί εΙνι:ι.ι κι:ι.ινο•Jργι,χ
κ7.ί. &νεξ'Jικείωτr:ι.. Ώστ6σο, πρέ
πει νσ. πι:ι.ρ::r.δοazθοϋμε οτt χι:ι.τί-ι, τσ.
τελευτι:ι.ί,χ zρόνι:z π7.p(1.τηρείτ,χι
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μια. χαλά,ρωσι; της άντιστάσεως
στις νέε; ιδέε;, ισως διότι οι άν
θρωποι έσυνήθισο:ν στα. νέα πρά
γματα κα.ί τά. άναζητοϋν.
υοσο γιά. τί; κυοερνήσει;, γε
νικά. τείνουν y' άπηχc;ϋν τίς άπό
yει; -ης πλειοψηφία; τοϋ έθνους.
ΙΊ' αύτό, οσο κα.ί νά. ύπάρχου•ι
τ±-:;ει; ύπέp της άδελψότητος, αί
κυ6ερν1ισει; &.πηχοϋν τί; μάλλον
καθυστερημένzς άπόψεις
τών
πλειοψηφιών κ:χί ετaι οέv εκφρά
ζουν στήν έξωτερικ+, πολιτικη
τήν τάσι τη; ά.δελφότητος. Αι
κυβερνήσεις, συν1ιθω;, ενδιαφέ
ρονται να. δείχνωνται σκληρέ;
προ; ,YJ 'i α.Υτιπολίτευσι Κ'Χt yά,
ίκα.νcποιοϋν τά. εθ-ιικιστικά. στοι
χεία κάθε χώρας, ωστε ενθαρρύ
νουν τή ι πολιτική < όφθαλμόν
&ντί δφθα.λμοϋ τιi)Υ πλειοψηφιών.
Ένα ποσόν έθνικισμοϋ είναι, 6έ
οc1.ια, χρήσψο, ίσως κχί α.παρα.ί
t Ίj το, ειΟιΚ?: Η¼ νεαρά. εθνη, 0πω; ,!Χ περισσ6τερc1. 'Λφρικανι
κ6:.. υΟμω:, :πειδή δ έθνικισμός
συγκρούετ?.ι με τήν διεθνη έμ
πιστοσύνη κο:ί -χc1.τrι.ν6ησι, πρέπει
·ισ. μετρι&.ζετzι. υΟ,τι συμβαίνει
τώρα. στή·ι Ε•jpι!)πη α.ς ίσχύση ώς
πc1.ράδειyμr:ι..
'Έχε: άρχίσει νά προοά.λλετα.ι
ή ιδέα. μισ.; ·ή-ιωμένης Εύρι!>πης
κr:ι.ί α.ρχισι:ι.ν άπό το έμπόριον. Έ
πίσης εfν::r.ι άξιοσημείωτη ή συ
-ιεpγ?.σί,χ zωριί>ν διο:φορετικη;
,.ουλτc,ύρσ.ς της . Α. 'Ασία.;,
Ίι:ι.πωνίι:ι.ς κ:zί Αύστρ(1.λίrι.:;;. Ί
διο:ιτέρω; σ.ξιοσημείωτη ε!νcι.ι ή
σ.-ι?.πτυσ'JCιμένη συνερyασί-Χ Ίσ.
τ.:ω•ιί?.; κι:ι.ί Αϊισψαλίcι.ς. Κ(1.ι σέ
πολλί:ι. cι.λJ 7. μέρη μπορεί Υ CIJ ιοη
-ι..ο:νείς την πολιτι-ι..ή με-:ριοπ!'l..
θεί?.ς; Υ.7.ί Κ?.τ(1.νοήσεως. Βλέπομ,ε
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τούς έπιστήμονες πολλών χωρών
νά έργά.ζωντα.ι ά.πό κοινοϋ π. χ.
στήν Άντα.ρκτική, πρα.γμα. πού
θά. ήτrι.ν ά.πίστευτο μερικά. χρόνια.
πρίν. 'Επίσης 6λέπομε τούς εκ
προσώπους των 'Εκκλησιών νά
επιζητοϋν συνεργα.σία. οχι μόνον
μετα.ξύ των κλάδων της ίδία.ς 6α.
σικης πίστεως, ά.λλά. κα.ί μετα
ξύ διαψορετικιi>ν θρησκειών.
Άποδεικνύετα.ι 8τι πράγμα.τι
ύπάρχσυν στόν κόσμο δυνάμεις έν
εξελίξει πρός τήν ά.δελψότητα.
καί 8τι ύπάρχουν κυ6ερνήσεις,
πού &νη.ποκρίνονται πρός αύτήν
τήν επίδρα.σι, εστω κι' α.ν δέν έκ
ψράζουν γενικώς τήν προχωρη
μένη σκέψι.
Πρέπει επίσης νά. σημειώσωμε
τήν δρα.στηριόητα. του Διεθνοϋ;
Έρυθροϋ Σταυρου, κα.θώς καί
πολλών μή κυ6ερνητικων διε
θνών έταιριων μουσικου, κα.λλιτε
χνικοϋ καί ψιλοσοψικοϋ σκοπου.
Ό 'Οργανισμός των 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών, α.ν καί εχει τά. με
γάλα προ6λήμα.τά του, επέζησε
κα.ί έπετέλεσε άξιόλογον εργον,
μέσφ των τμημάτων του, δπως ή
ΟΥ ΕΣΙ Ο, ή ΟΥ ΙΣΕΦ, άσχέ
τως εκείνου της Γενικής Συνε
λεύσεως.
Ώς πρός τούς ά.μυντικούς όρ
γα.νισμούς, δπως τό
ΤΟ κα.ί
tό ΣΕ ΤΟ, οί δποίο� προψανως
όψείλουν την ϋπα.ρξί τους στόν
φόοο, καί τήν ένότητά τους στην
ιiνάγκη ι σχύος, τό γεγονός δτι
συνένωσαν στην κοινή 6οήθεια:,
ιtού δια.ψορετικά. θά. είχα.ν μικρή
έπα:ψή μεταξύ των, καί εχουν δια
φορές κουλτούρας, γεννά.ει την
έλπίδα. δτι στό μέλλον θά μπο
ρέσουν να. έδρα:ιώσουν -ην έμπι-
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στοσύ1iη καί συνεργασία. σέ: μα.λ
λον ίκανοποιητική 6άσι.
Κα.ί τώρα: ας στρα.ψοϋμε περισ
σότερο στούς λαούς, πα.ρά. στα. ε
θνη. Κα.ί έδω πα.ρα.τηρείται άλ
λαγή, καί νομίζω πρός τό καλύ
τερο. Δύσκολα. συνα.ντα. κανείς
τώρα πιά άνθρώπου; μέ τίς πα.
ληές ίδέες περί τάξεων. οι α.ν
θρωποι κρίνονται τώρu μα.λλον
σύμψωνu μέ: τη'i ίκα.νότητά. τους
κα.ί την συμπεριψορά τους, πα.ρά
&νάλογu μέ τήν καταγωγή τους
αν καί οί -κυνικοί θά. επεσήμα.ινrι.ν
τό γεγονός, 8τι ά.κόμη κα.ί τώρα.
τό χρ·ημα. είναι δ κύριος πα.ρά.γων
κρίσεως. Άσr.ρ-,.λως, ύπά.ρχουν
κα.ί σήμερα. πολλοί, πού πιστεύ
ουν 8τι γιά. νά. επιτύχουν στή ζωή
οφείλουν ν' ά.κολουθοϋν τό σύν
θημα. «ό κα.θένα.ς γιά. τόν έα.υτό
του» καί «ο ψ θ α. λ μ ό V
ά ν τ ί ό φ θ α. λ μ ο ϋ,,, καί
νά μή δείχνωντα.ι «μαλακοί,, σ'
αύτόν τόν &ντα.γωνιστικόν κόσμο.
'Ωστόσο διαδίδεται καί ·ή ιδέα.
οτι, δείχνοντας κα.τα.νόησι κα.t
έκτίμησι, μπορεί κανείς νά. προο
δεύση έξ ϊσου κα.ί νά. γίνη άξιοσέ6αστος. 'Εξ άλλου ύπά.ρχουν
πολλοί, πού συμμορφώνονται ά.
πλως χάριν τ!jς συμμορψώσεως
κα.ί οχι διότι συμφωνοϋν μέ τίς
άπόψεις της πλειοψ� ίας, εϊτε
διότι τρομάζουν ν� ξεχωρίσουν
ά.πό τήν όλότητα ,είτε διότι συμ
μορφούμενοι μέ: μια. δεδομένη κα:
τσ.στασι γλυτώνουν άπό τόν κόπο
νά. σκεψθοϋν γιά. τόν έαυτό τους.
' λλά τό σωστό είναι νά μή τρο
μ.άζωμε νά διαφέρωμε, εάν τά.
α.ίσθήμσ.τά. μα.ς η τά. φρονήματά.
μα.ς έπι6άλλουν τήν δια:ψοροποίη
σί μας ά.πό την άποδεδεγμένη
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γρψμ.ή. 'Όσο )-ίγ οι Χ'Χt 'Jσ. εί
ναι οί εχο'Ι'tες οιαφορε,ική γρ�φ
μή, πρέπει νό; τ!iΥ εκδηλώνουν
·ι.αί μπορεί, i·ι είναι σημχντική,
yά, έπιδρiση στό σύνολον. Έάν
κ,:θένα; τ.εριμένη yά, κινηθη ό
άλλος, οέν θά κινηθη κα.νέν'Χς.
Αύτός, πού πιστεύει οτι οφείλει
yά, κι�ηθη, νά. τό πρ�ξη, χωρ�ς
,
δεσμευσεις. Συχνσ., ενσ.ς διστα
ζει, σκεπτ6με•;ο; οτι οί άλλοι θά.
τόν περιγελάσουν, καί & μ.ως δτα.ν
πpσ.γμ7.τοποιή-::�η τήν πρaξι -ου,
οί άλλοι 5χι μόνον τόν έπιδοκι
μά.ζου•ι, &.λλσ. λέγουν οτι · κα.ί
α.ύτοί εΙχαν ύπ' οψε: τcυ; ')σ, κά-
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μουν τό ίδιο πρα.γμ,χ !
Γι' αύτό, τό ξεκίνημα. είναι
cπουδsιίο. 'Όλοι μα.; μποροϋμε να
κiμωμε ενα. ςεκίνr;μα., δσο κα.ί yά,
μα; φαίνεται &.σήμα.ντο. Πολλά.
7:pά.γματα. ά.νεπτύχθησα.ν ά.πό ένα.
μικρό ςεκίν-ημsι, ένω δέν υπάρ
χει τίποτε πού yά, εγινε χωρίς
ξεκίνημα. Γι' α.ύτό, σάν συμπέ
ρασμα, ψρονω οτι 1ι παγκόσμιος
&δελψότης είναι εψικτή, κα.ί "Ϊ)
πρα.γμ.α.τοποίησίς της εξαρτάται
ά.πό τίς προσπάθειες των &τό
μων. θά, πραγματοποιηθη &σψα.
λως στό μέλλον έά.ν τά άτομα
κάμουν τήν προσπάθεια. τώρα.

*

11ακρυα από τού; ύποσχομiνου;
να νίψουν τ' άνομ11ματά σου.
Ό 'Εαυτό; σου είν' δ ποταμός
για τα τρωτά, ΠΟ'\J F{ν' bιΥ.ά σου.
Θέτοντας i.να χαλινό -iιΟικό
στόν έαυτό σου, ξεκάθαρα κυλύ.ει.
Καl προχωρωντα; ση1ν 'Αλήθεια Υ.αl Είρήνη
τίς οχθες της Σοφίας θα πλατύνη.
('Από τα «Ί νδι,ιJ:ι ;τοιήματα» τοϋ 'Άρνολδ)

Ι
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Διαμεσότnς καi άyιότnς
'Απόσπασμα άπό τό βιβλίο της
ιι Isis Unveiled»
Παραδεχόμαστε τόσο δεδομέ
νον το γεγονός ώστε νά μ'Υj χρει
άζεται τώρα καμμιά. προσπάθεια.
ε'1d μέρους μας γιά. νά. δώσωμε ά.
ποδείΕει:;;, οτι ά.συνείο η-τες εκ
δηλώσεις πνευματικών δυνάμε
ων, οσον καί συνειδητά. κ::χ.τορ
θώματα ύψηλης μαγείας, συνέ6ησαν σε ολε:;; τίς χώρες κα.ί σε
δλους τούς α!ώνας, τόσο μι: ίε
ροψά.ντες οσο καί με ά.νεύθυνα
διάμεσα.
" νθρωποι των όποίων τά. ονό
ματα θά. μείνουν για. πά.ντα. ά.
θάνατα., χαραγμένα έπί τοϋ πυ
λώνος της πνευματικής ιστορίας
τοϋ ά.νθρώπου, εδωσαν παραδεί
γματα περί τοϋ ποϋ μπορεί νά.
ψθάση � ά.νάπτυξις των θεϊκών
δυνάμεων τοϋ μικροκόσμου.
τΗταν λοιπόν οί θεϊκοί αυτοί
ανθρωποι «διάμεσα», όπως το
θέλουν οί ορθόδοξοι πνωματι
σταί; Κατα κανένα τρόπο, α.ν με
τον δρον αυτόν έννοοϋμε εκεί
νους «τούς ά.σθενικούς ευπαθείς»
που γεννιοϋνται με είδικό όργα-

νισμό καί οί δποίοι, ά.νάλογα με
τήν ά.νάπτυξι των δυνάιμεών των,
ύπόκεινται δλο καί περισσότερο
στήν ά.καταμά.χητη επιρροή ποι
κίλων πνευμάτων, καθαρώς ά.ν
θρώπινων η στοιχειακών. Δεν
ύπά.ρχει ά.μφι6ολία γι' αυτό, α.ν
θe:ωρήσωμε διάμεσον το κά.θε ά
τομον, στή μαγνητική άτμό
σφαιρα των δποίων μποροϋν νά.
κινοϋνται, νά. ενe:ργοϋν καί νά.
ζουν οί κά.τοικοι ά.νωτέρων &.ο
ρά.των σφαιρών. Μ' αυτή τήν εν
νοια. κά.θε άτομο είναι διάμε
σον.
Ή διαμεσότης μπορεί νά. εί
ναι αυτοδημιούργητος η άπό ε
ξωτεeικες επιρροές η μπορεί νά.
παραμένη λανθάνουσα σ' δλη τή
ζωή. «'Ο ά.ναγνώστης πρέπει νά.
εχη κατά. νοϋν τον δρισμό τοϋ
δρου, διότι α.ν δεν κατανοείται
καλώς, ή σύγχυσις θά. είναι α
ναπόφευκτη».
Ή δια.μεσότης τοϋ εϊδους αυ
τοϋ μπορεί νά. είναι ενεργητική η
παθη-ική, αποκρουστική η δεκτι-
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κή, θετιΥ.ή η α.p'Ιητική. Ή δια
μεσότης μετριέται με τήν ποιό
τητrχ της αυρα;, ή όποiα. περι6ά.Ηει τό άτομον. Ή α:υρα. μπο
ρεί νά. εΙνα.ι πυκνή, συννεφιασμέ
νη, α.ποπ·ιικτική, αηδής στό κα
θαρό πνευμα. Υ.cιί έλκύει εκείνα:
μό'ΙΟΥ τά άχpεία: ΟΥτα:, τά δποία:
6pίσΥ.ΟU'Ι ε,jχαp(στησι σ' α:υτήΥ,
δπως -:ό χέλι στά θολά, νερi., η
μπορεί νά είναι καθαρή, Υ.pυ
στi.λλινη, διχυγή;, οπά.λλινη, δ
πως ή πρωϊνή δρόσο;.
Τό πiv έξαρτ&.τσ.ι άπό τόν η
θιΥ.ό χσ.ρα:κτηpα. του διά.μεσου.
Ή eιυρ6:νιcι αυτr; δόξα πρα:
γματeιποιήθηκε σε άνδρες δπως ό
'Απeιλλώ·ιιο;, δ Ίά.μ6λιχος, ό
Πλωτί•ιeι; Υ.7.ί 6 Πορψύρ:ος. Έ
ξελίχθψε μέ τή δύνσ.μι τη; ψυ
χης των, δμόφωνσ. μέ το πνευμα.
των, μέ τ+,ν ύπεpά.'Ιθpωπο rιθική
τω'Ι κα.ί άγιότητ:-χ του 6ίου των,
Ένισχύθηκε άπό συχνούς κα:ί έκ
στατιΜύ; στοχασμούς. Τέτοιους
νά
ά'Ιθ_p ώπους μπορουσσ.ν
α.γιους
_
_
,
τους πλησισ.σουν Χ!Χθαρες πνευ
μα.τικές έπι_pροές. 'Ακτινο6ολουν
τες δλόγυρά. των μιά άτμόσψαι
pα. θεί?.ς άγαθοεργίας άνάγΧασαν
:?. κrι.κά πνεύματα yά, ψεύγeιυν άπ�
:zυτού; γιατί αύτά οχι μόνο δέν
μπορουσαν νά υπα.ρχουν μέσα.
στήν αυρα. των, &.λλά ου:ε μπο-
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ρουν Y:t. παραμείνουν στήΥ α.υpα.
προσώπων, πού κατέχονται άπο
δαψονοληyία:, α.ν ό θαυματουρ
γό; εξα.σκη -ήν θέλησί του η και
ά.πλώς τού; πλησιάζη. Αύτό εί
ναι 11ΈΣΟΛΑΒΗΣΙΣ, οχι «δια:
μεσότη;,. Τέτοιοι άνθρωποι εί
ναι ναnί, στού; όποίους κατοικεί
-:ό π•ιευμα. ,ου Θεου. Άλλα α.ν δ
ναός μολυνθη με τήν εισδοχή κα:
κου πά.θους, σκέψεως η επιθυμί
α;, ό μεσολα:6ών πέψτει στή σψαί
ρα. της μαγεία:;.
Ή πόρτα είναι ανοιχτή, τά
καθαρά πνεύματα: άποσύροντα:ι
καί τα κακά όρμουν μέσα.. Αυτο
είναι άιχόμα. μεσολά.οησις, άλλα
Χα.κή. Ό μάγος, δπως δ θα:υμα.
τοποιό;, σyημα.τίζει τr;ν δική του
α:υρα καί 6πο6ά.λλει στη θέλησί
του όμοιογενη κατώτερα. πνεύ
ματα,.
'Αλλά. ή διαμεσ6τη;, δπως έν
νοείται τώρα. και έκδηλώνετα:ι,
είναι δισ..r.ρορετικο πpσ.γμσ.. Εr
νσ.ι ή όποχώρησις της άσθενοϋς,
θνητης σά.ρκσ.ς στόν ελεγχο κα.ί
στίς ύποδείξεις πνευμάτων καt
διrι.νοιών άλλων, ξένων προς το
σ.θά.να.τ{) δσ.ιμόνιο του ανθρώπου.
Κυριολε;,.τικά πρ6κειτσ.ι περί μο
νομανία; και δαιμονοληψίας.
Μετά.ψρ. Γ. Ε .ΒΛΙΑΜΟr

**************

1967

ΕΝΟΤΗΣ - ΑΓΑΠΗ

'Εάν ό Θεό; iτωτfίΗ,ισεν 'Εαυτόν,
γενόμενο; ίίνΟρωπος διι'ι τόν ι'ί.νθcιω
πον, πως ή 'Ε'ΚΙ'Δ ησία, ή προέκτα
σις τoii Χcιιστού, δύναται ίίνευ τα
πεινώσεω� νά έ.πανασυναyτήσn τόν
ά.δελφόν;
Θύ. έ�ι.μi νωμεν ξένοι πρό� τόν
Χριστόν, τόν πάσχοντα έν τιτ> ;τρο
σώuτφ μυριάδων άνθρώπων, άγνοούν
των τό Ευαγγέλιον, η ίίλλων παντε
λώς άθέων, ξέl'οι πρός τόν Χριστόν,
τόν περιυ6ριζόμενον, έγ τιμ προσώ
πφ των καταδυναστευομένων, των
στερουμένων
στοιχείων άνθρωσ�:ί
νωv δικαιωιμάτων, των γυμνητευόν
τωv καί. πειvώvτων, τίί:ιν ταπεινών;
υvάμεθα, τέλος, vά έμμένωμεν
έν τφ σκανδάλφ της Χριστιανικης
διαιρέσεως καί. άδιαλλαξίας, έν τfi
χλ uδfi της πατρα.γα.θίας, έν τfi πο
λεμικfi καί. ό.Υτιρρητικfi θεολογίq, έ
πί. θυσίq τοϋ Θεού Λ1>γου ·.ια.ί. δη έv
μέσφ όξυτάτωv πνευμα.τικίί:ιv, ήθι
κίί:ιΥ καί. κοινωνικών προ6λημάιτων
της σήμερον, έν μέσφ τεραστίων έ
ξελίξεωv καί. ραγιδαίων όλλαγίί:ιν, έ
νώπιον ποικίλων κι,•δύvωv ένό; κό
<rμου, ίv άπογνώσει διατελούντος, ά
νιχνεύοvτος τά ένδότερα. τού σύμ
παντος και προσψαύοvτος την θύραν
τοϋ μυ<rτηρίου, πρός άvεύρεσιν τοϋ
Θεού, η τοϋ άφανισμοϋ;
Τό Πνεύμα τό uΑγιον, τό διαι
ροϋΥ τά χαρίσματα, είς ένόrτητα
πάγτας έκάλεσεν. 'Η δε συνείδφις
της 'Εκκλησίας, της διηρημένης μέν,
κατά τό άνθρώπινον, Μιας δε κατά
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τήν Θείαν πύστησι\", ώτήντησεν είς
τηγ κι.ήσιν, άπό Άναιτολίί:ιν τε και
Δυσμίί:ιν.

ΑΘΗ ΑΓΟΡΑΣ

Οίκουμενικό; Πατριάρχης
ϊΕκ τοίι μl'f\ί,ματος διά τάς έορτάς
Χριπτοι,γέννι,)ν καί. Νέου 'Έτους)
ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ

Ή άγά:τη τοϋ Θεοϋ πρός ημας
δλους - ούκ ενι 'Ιουδαίος, ούδε UΕλ
) ην, οίr,ι ενι πλούσιος η πένης - δεν
έ:οδηλώνεται με κε,ά νοήματα, μ/;
τό αν τό πνεύμα έκπορεύεται μόνον
ίκ τοϋ Πατρός η έκ τοϋ Πατρός καί.
τοϋ Τίοϋ, καί. περί τού αν Μυστήρια.
ειναι ολα η τά μ11σά. Έiκ.δηλώνεται με
μίαν καί. μόνην έντολήν: Τούτο δε
λέγω ύμίν, ίνα. άγαπάτε άλλήλους.
...\Q Χριστιανισμός δεν εγ·�ειται
είς τάς διαφοράς των λεπτομερειών,
άλλά aς ,μίαν καί. μόνην σιιμφωνίαν:
έπί. της άγώπης πρός τόv Θεόν καl
πρός τόν "Ανθρωπον. Τά χριστιανι
κά δGγματα άvτίκειηαι με,ταξύ των
είς τάς ύλικάς λεπτομερείας της λα
τρείας και είς τήν άνθρωπίνην έρ
μηνείαν των Συμ6όλων. 'Αλλά συμ,
φωνοϋν δλα έπί. της άξίας της άρε
της και των ήθικίί:ιν κανόνων. 'Η ά
γνότης, ή καλω.σύνη, τό ώρα.ίον, ή
Πύστις ειναι εννοιαι σε6αστα.ί. άπό
κ�θε καθ�ς πρ�πει ανθρωποy, άπό
καθε καθως πρεπει χριστιανον.
... uΟταν bμιλοϋμεν διά χριστιανι
κά δόγμα.τα. δεν πρέπει νά έvνοοϋμεν
τάς παμπονήρους μωρίας των χιλια
στών και των αλλων δυνα.μ�τιστίί:ιν

ΙΛΙ�Ο-
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τοί• Χριστιrη ισuοί•. Α ίrταί ί1:τό τό
:τροοχηuα τιίη αίρέσεω\' εχοι•y σαq-ή
::τρόθεσι, , ' ά,ατιΥά'sοι"\ τόΥ Χρι
στια,ισuο,. Τα :ταραδεδεγuέΥα χρι
στιαΥLκά δογuατα εί,αι τιίJν Όρθοδο1;ων ,αί τιί)y Καθολι·/.ιϋν και τιϊη
ΔιαuαQτι•ροuένι,)Υ - αί1το τό τε ;_ει•
ταϊο, ί1:το τi1Υ άρχικηΥ uορq-ι'1ν τοι•.
Α υτα τί1 τρίί1 χριστια,ι,α δόγματα
1cf,αι :ι.αιρο:. α, οχι ,ά ι,ωθοϊ,ν. του
λάχιστον \ί1 σι•uq-ι) ιωθοϊ,ν. Βί.έ:τοι•,
,αί τα τρία έ,α Θεον ά,ει• όρι,1,, f,ί1
Θεον Πα,ί1γί1θο,, ό ό:τοίο: ε'sω τοί•
χωροι• ,αί τοί• χρο,οι• ,ι•δερ,q τόν
κοσuον, όyι uε τ' άνθρω;τι,α, άi.)α
τα ίδ,,α τοιι u� τρα. ' Οτα, 11 '.\ ,
θρω:τοτη: Το\' τ)rtσιάση, τοπ, ,αί
αίrτή, θα ιιι t\ιρ,άται ,ατ' είκο,α Του
,αl όuοίωσί, Του . .\υτη είναι ή :τρο
θεσι: τοί• Oί:ι.Ol'Uf\l,Oί• Πατριάρχου
καί τού Πά-τα, μiο το μ11η•uά τοι•.
Ο ΑΘΗΝ:\ΙΟ�
< ΚαθηuεQι,η·

Ία,. 19Gί

Ο ΘΕΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠύJ: :τερ,άει <1-τό τi1 tωή μα: ό
< Χριστοc>- ; Ιlύ): μι}: μίλησε; Πω:
μ-τορεί ,α uι}: uι)ηση;
...'Η ί•νηi.η μορq-η τού Θεού
άνΟρι;J;τοι• :τού γεηιίτuι χωρί: ά
μαρτίu, tη χωρί: άιw.ρτία ,αί :τη
γαίνει στο θά,ατο ΎLU ,·ι1 σuιση τοy
/.Οσuο ιLτο τ •l\" άμαρτία, εf,' t,α σίιu6ολο δαθίι, :τού εχει τi1 δm αuη ,ά
κρατη αγρι•π,'Τ\ τή σmείδησή μας.
Το γεγο,ο: ότι αίαηε: τu,ρα -:ι.αί
:ταρά τί: lrrόδου: τη: αρ,ησηc :τοιι
i.πιτίΟf-ται uε δια τα μ{σα (άπο τη,
<1uqιδοi.ία τύJν σοφών fως των μω
(ΗΪJ\' την αυθάδεια), τό σύuδολο τοϋ
«Χριστού, έΕα-:ι.ολουθεί ,ά μένη άμε
τurΔ,ητο στόν ,ύχ)ο ο: πολιτισμού
σuν τυ, διtιο uα:, fτοιuου πάΥτα ,α
;ι.ατω �ση όtsω\' τύ)V. �Lοο.ιν τά θωμια
'
(?εωριε:; ηθι·ι;ι; -ι.ι ιuαιε:, -:ι.ο,οΗ:
,
_
εuuισθησια:, αρχε: πολιτι-ι.ιοc),
εt

ι,

' αι ιL-το/)ειΕη οτι έχει άγγίξει ,αl δο
, ήσει τόν lσuηερο :τυρη,α τη; ψu
χη: τού άνθρuJπου.

':\:ιό τά σύuδολα παίρ,ει ό Χα
θέ, ας ό,τι μ.,τορεί ,α σψώση. Καί
ιLτο τούτο οί υνθρω:τοι ,.αί οι ί:το-
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χε: δέχοyται ο.τι ταιριάζrι στίς δικές
του: :ταραuέτροι•:.
Κοντά στ11Υ άΥΕξάντλητη προσφο
ρά, τη\' ασ:τιλη άθωότητ(1, τilY πά,'Τα
:ι.αταhεχτικi1 Υαi.ωσύ,η :τοt• σημ6ολί
ζει ό <<Χριστόc»-:
'0 ρι,τι ωuέ,ο: ά.,-τό γΗοση γf
QO'\'TLYTJ χαίρεται τό άρωμα καl τi1
δροσιά τη: ά:ιi.η: σοq,ία;:.
Ό άδί,\Uτο: και περιφρονημένο::;
δρίσηι τό &άρρο: καί τψ τριι(J'ερό
τητα πού τοίι Ο.ειψε.
,ο δοίιλο;: τιϋ, πα&ιϋΥ άιοίιει ηi
uεγάi.η ί•:ιυσχεση τiΊ� Ηευθερία: καl
ά\!LT\"ffl.
Ό .πι.εο,�ι:ι.τη;:, ό α.δικος, δ ιiκύ
i.αστο� παίρΗι τi1 δί,,αuη '\'ά κοιτά
ξη δαθιά μiσα του, ,ά κίάψη καί ,·ά
τωτει,ωθij.
Ε. ΙΙ. ΙΙΑΠ:\ΝΟΤΤΣΟΣ
<.ΒiΊuα , 2.:i.1:!.19Gϊ,
Ει\λΗΗΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΙ'ΙΙ!ΜΟΣ

'Ό,τι σήμερον άξίtει ,ίι τό Χα
uαριυνη, όl ίγοy 11 πολύ, ό αΥθρωπος
;ιαί ,ά τύ ί•περασπίtη μ� δλο.ς τάς
bιι,άuει� του, ά:ιοτελεί δημιοuργικ11ν
σύνΟεσι'\' δύο ;τολιrτίμων στοι,χιίων:
Τοϋ έiJ.η'\'lκ.οϋ πΥιύματος καl τη;
χριστιαΗκfι� άνΟρωπιάς.
...'Υπάρχουν πολλοί, οί ύποίοι κρί
'\"ΟΥτε: τά ά,Ιθρώπι,α πράγματα με
τυ μiτρο\• τού ίδα,ιΧού, πού lνισάρ
;ιωσΕ\' ό Ίησοϋ:, κα.τα) αμGά'\'σνται
ίξ ά.-τογοηηίισιω�. �ιότι δισ.:ιιστu)
' Ο\"\' Uτι Παρι'ι_ τό Κ11ρυ-γματfις ήμf
ρι;Jσιω: Υαί τη; άγάπης καί τη; ει
ρήνη:, δiν lι;iι ιπαν αί άγριότητες
;ιοί τα μίση '/.αl οι πόλεμοι. Δεν εt
,αι οuω� όρθ-i1 ουτή ή μίθοδος ίκ
τιu.11σει,1� τη: προσιrορϋ.ς τοϋ χρι,
στιαΥLσuοίi.
ΊΙ ;ιαιρίιι σuμδολή τοϋ χριστιανι
σμού συνίσταται είς τό uτι fδωκεν
f να ήΟι-ι.ον μίτρο'\', ι!πί τfι βά.σει τοϋ
ύ:τοίου δωμοριruη·εται ή συνείδησις
τύ,ν ιlνθρuJπων. Πράξει�, οι όποίαι
;ιuτύ. το παριλΟύΥ ιθεωροϋγτο Οεμι
ταί, ύι; i,:ιιιΎορευίιμε,•σι άπiJ την φύ
σιν τού άνθρωπίνου uντος, uχι μόνον
δεν άπο).α,μδάνου-ν άΥοχη;, άλλα και

ΑΠΟΚΟΜΜΑfΓιΑ
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προκαλούγ ίξανάστασι\'. 'Η χριστια
νική δuδασκαλία εχει δημιουργήσει
άνασταλτικύ σταΟεριί>ς αίιξανομένης
-άποδόσεως.
Δεν ίιιτάρχει, άφ' ι,τερου, κατά
κτησις της γνώσεως καί της έπι
στήμης κατά τούς τελευταίους πέ;τε
αίωναc, πού ,ί1 μη ε[ναι θεμελιωμ{
νη έπί τιίιν t\ασικιί>ν άρχων, τάς ό
ποίας εθrσαν οί 'Έλληνι,ς μέ τήν ί
κανότητα της άιrωρέσεως καί της
σιl'\,θέσεωc, πού τού:; διέικρL\ε, μέ τό
όξύ κιι,ί άνήσυχον πνείιμα τωΥ, με
τήν δηιιιουργ�ήν 1rαν τUJσίαν των καί
με τήν τροιι� ρι'ι.ν εί,χέρειάν των
πως συλλαμϋάνουν τήν t\u.θυτέραν
οίισίαν τωγ πραγμάτων διά της διαι
σθητιr,<ης σκέψεως.
... Πολύ τοίι συρμοί, ε[ναι ή δυσ
φοοία κατά τοίι πολιτισμοίι μας. 'Ο
λίγοι ϋιιως iνθυμοίι,-ται ύτι μόνον
κατά τά, πλευταίί; �κατύ,· χρό\ια ,ό
κατα6οοι,ιι�νος αυτο� πολιτισμο; ε
ςαπ) α,σίασε τήν παραγωγικότητα τη;
εργασίας, iητραιτλσίιι.σι, σχεδόν τό
βιοτικόν iπίπι, δον τιί>ν iργαt,ομ{νων
καί ύπερΕδιπλασίασε τόν μέσον ίίρογ
ζωης τiον ά1·θρι�Π(ΙJ\. 'Όταν δέ ά,α
λογισΟιiΊιιεν είς ποίαν κu.τάJστασιν εύ
ρίσκι,το τό ά,•θρώπινον γ{νος κατά
τηγ έποχi1�· της έι.ιιqανίσεως τοίι
Ίησοί,, τυη μύ,ον θά δυ,ηθωμεν ,ά
συλλά,ϋωμι,ν, τή� εκ,τασι,ν της ,συντ�
, θεισης εις τον ηθ�ον τοιιεα α
λεσ
νελί!Ξ,εω;, ή όποία λόγ<11 τη; φί,σει�ς
της ι[ναι βιιαδυτάτη.

ο

Θ. ΠΑΙΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ
«Είκόνες» 2 j,εκ. 19GG
ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΗΕΚΧΡΙΣΤΙ ANIIMOl

Τό ιτνείiιια τοίι κόσιιου τό νοιι;1θου
με κάτω άπό τίc καλί,πτρες των ί
στοριΥιiΊν γεγονοτων ,ά λυσσομανάει
γιά ,,ά έ!Ξ,ευτελίσει τό :τνείιιια τοϋ
Χριστοϋ. 'ΕΥ ό1όιιατί του γίνοΥΤαι
πόλειιοι, κηρύσσονται ποταπές, λη
στρικέc σταυροφορίες. 'ΕΙ' όνό.ιιατί
του δολοφονοίιΥΤαι άθωοι, προκει,uέ
νου ,·ά σωθεί τό κέλυφος της έκκλη
σιαστικη� έξουσίας lνω ή οίισία τη;
άγάπης εχει χαθεί. 'Ο Χριστός δέν
-θ' άφιγε νά πειρά�ουν ουτε μιά τρί-
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χα απο τήv κεφαλή τωl' μ\κρων, κι
έλαχ�στωγ, άλλά έκείνοι που μεσα
στους αίωνες τόν έκπροσώπησαν, δεν
δίστασαν ,,ά 6υθίσουν τήy 'Εκκλησία
Του στό αιμα. Τρομερό, πυρακτω
μέγο ϋίωμα ή μελέτη της μετά Χρι
στόν Ίστορίας τοίι κόσμου.
Οί Είιρωιταίοι πιά, δηλητηριασμέ
,·οι ι'mό τήν �ιστί�, rχ�,-τας μέσα
του; καχεκτικεc και δισταζουσες χρι
στιανικέ; κατα6ολές, άπομακρύνον
ται άπό τίς έtκκλησίες καl ή ζωή τους,
με ριιθμό γοργό, άποχριστιανίζεται.
Πολιτικοί καl κοινωνικοί άρχοντες,
οίκο,ομικοί παράγο ντες,
άνθρωποι
τiον καλών τεχνών, ή ίντελλιγκέντσια
των καιρών μας, Q.\•θρωποι πού κα
τευθύνουν ττιν κοινή γνώμη, δλοι αύ
τοί πού ζούνεμετά Χριστόν καί πού
κάποιοι γονείς τούς τάι:σαν τό γάλα
της εύσέt\ειας, τά ίfχουν πετάξΗ
λα κάτω, τά εχουν στήν πράξη άρ
νηθ�ί καί ζο� κι �νεργοίιν κι, άπο,
φασιt.ουΥ, και στοχαζονται, σα να
ζούν στήν πρύ Χριστού έποχή.
... Τώρα πού τά πνευματικά πρά
γματα στή δική μας 1\πειρο εχουν
φτάσει στό άπροχώρτyτο καl ή ζωή,
χάνοντας τόν συνδετικό ίστό της ύ
περ6ατικης πίστης, θρι•μJιιατίζεται ά
φοίι οί ύλικίc-ς δικαιολογίες δεγ μπο
ρούν νά τή στηρίξουν, χριιάζεται ,·ά
άοχuσει μιά τιτάyια tργασία (πανεκ
χριστιανισιιοίι. 'Από τήν άρχή: Χρει
άt.ο\Ται α,·θρωποι πού t.ώντας με ά
πόλι•το πάθος τήν αίώ,ια άλήθεια
τού Εί•αΎγ�λίου νί1 ιισ.:; την ξαναπροσ
ιrέρουγ με ,έα, σύγχρονα λόγια, με
τi1 διάλει.το της έποχης, ά.λλά καl
με σειη·ύτητα καί μέ :ηευματικό μέ
τρο. Χοειάt,εται ή 'Εικκλησία νά ξα
νασυνοιιιλήσει ιι� την εποχή καί νά
τήν πείσει γιιΊ. τήν αίιθε\'τία της, γιά
τή μοναδικότητά της, γιά τήν διίνα
ιι� τη? ν' ?-Πο-;ιρι,θεί,, μό,, αίιτή, στlς
ηις αγωνιεc που αuλακωνουγ σπα
ραχτικά τίς σύγχρονες συνειδήσεις.

ο

Κ. Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΤΛΟ Σ
«Καθηιιερι,ή» 22 Ίαν. 1967
ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞIΕΣ

Κάθε κοινωνία, στην όποία οι αν
θρωποι δεν ζοίιν παρά γιά τήγ άτο-
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μική του; εύχαρίοτηση, κάθε κοι,·ω
νία πού άΥέχεται τη 6ία, κάθε κοινω
νία στη;- όποία οί α,•θρω;τ.οι εχοι•ν
παύσει ,ά εχοι•ν ό ενα; έμπιστοσm'Τ}
στόν i'ί.λλο;;, ε[ναι μι� κα:,αδικ�έ�η
_
κοιΥωνια.
Οσο η, Ρωμη ηταν η Ρω
μη των ήρι�ων, έξσ.κολοι-θοίισε νά
���ή. Μ?λι;, ε:τ�ι>σε νύ. σέ6εται, τlς
α:;ιε: ;του την
ειχαΥ δηιιιουργησει,
καταστράq: ψε. uοταν ;, Γαλλία :ιQΟ
σηλώθηκε στί; αίώΥΙε; άξίε;, σώθη
κε. Ή καινοί•ργια τεχναή ά.λλάζει
τόν τρό;το δράση;. Δέν άλλάζει ουτε
την άΕία τοί• καλοί•, ουτε τη; θέλη
ση;, ουτε τη; :τίστη:. νΕτσι ,'1 ταν ά
:τό τήy άρχή, ετσι θύ. ε[ναι καί μέχρι
τέλο;.
έ · Jέλω, 6έ6αια, νύ. ί?"χυρισ?ώ
" οι� ανθρωποι
οτι
είναι καλοι. 'Τπc.ρ
χουν γύ,τες σέ δλα τύ. ;,.ί.αδιά τη; άν
θρι;>;τινη: ζούγ�λι�;;. <?ί τυχο�ιώκτες
_ για τι: α:τοστολες χρυ
:ι.αραδοκοuν
σοί•. Οί μαστρο:τοl καί έχ6ιαστέ;
τQομοvρατοϋν τlς ΧJ:τέλλες. Κάθε
στιγμή σ' ε\'α σωρό σημεία πά,ω στή
γη, στρατιGηε; με τύ. ;τολu6όλα στά
χέρια ;τορεύοΥΤαι μέσα ά...,ό θάμνου;
καί βάί.του; γιά νά σ-,ωτιί)σοι•ν αλί.ους
στnα'ΤιGηε· τό ίδιο δπω· ενα· κυνη
γό; σκοτι:�ει iαγοί•;. Αiηή � θορu6ώδη; ίίμω; καί σ;,.1.ηρή άνθρωπότη
τα δέν δικαιιίη ει αίπού; πού τού;
ί.έγοι•ν νά :τεθά,ου\'.
Μέσα στό άνθριί>:τινο δάσο; ίmάρ
χοι•ν καί μερικά καλά δένδρα. ΔL,λα
στόν φο6ερό σι•ρq-ετό σι•ναΥτάει κα-

νείς τήΥ πω αναπάντεχη άφοσίωση ,.
την πιό τρυφερή άγά..-ιη καl σταθε
ρότητα καl μέσα στ11 δυστνχία ά.χό
μη, άνθρώ;rους πού τού; θεωρούσαμε
άδιά<p{)ρους 11 έπιπόλαιους. Κοιτάξτε
γύρω σας: θά παρατηρ,\σετε πώς κι•
αίποί οί κτηνώδεις ανθρι,)ΠΟι άκόμ1)
μποροϊι,· κα.μμιά φορά νύ. ε[ναι κα
λοί, γεη•αι�δωροι καl τρι-ψερ?_ί.
,
... Ε{yαι αξιοσημειωτο
πω; ολες οι�
;1θικέ; πηγέ; έ,·ι�νονται γιά ,•ά τρο
φοδοτήσοι•γ τό ποτά.μι της σκέψης
μας. Ή ':Wι-δαιο - Χριστιανική πα
ράδοση προσέθεσε στήν Έλληνο Ρωμαίκη παράδοση τίς άξίες της εύ
σ;ιί.αγχνίας, τη; λύπης καί τελικά
τη; άγωτης πού όλοκλi1ρωσαγ την
άρχαία σοq: ία. uοσο γιά μένα - δεν
προσπαθιiJ νά �αταλά.�ω τό σύμπαν.
,
, ω ομως πω; καποιο
Καταλα6αι,·
μυ
,
στήριο καλύ:ιτει αίπό, τόν κόσμο.
Δεν νομίζω δτι μποροίιμε νά τόν κα
ταλά.6ουμε άλλον αν δέ\' προσπαθή
σοι•με γά τό κάνουμε αίπό μέσα μας.
· Αλλά ξέρω δτι μέσα μου ύπάρχει
κάτι πού ε[ναι καi.ίrτερο άπό τόν ύ
:τόλοιπο έαυτό μου, κάτι πού κρί,"Ει
κυριαρχι:ι.ά τίς πράξεις μου καl τlς
πράξεις τG>ν άλλων τοποθετώΥΤας τόν
έαυτό μου πάνω άπό σι•μφέροντα καl.
γνGJμεc, η, δπως εlπε ό Πώλ Κλων
τέ).: «κ.ά."τοιος πού μέσα μου ε[ναι
περισσότερο ό έαuτό; μου άπό δ,τι
ι[μαι έγώ».

ANDRE MAUROIS

«Βηιια:ι> 1:ί Ία,•. 1967

Ό νου; τού άνΟρu)ΠΟU φαινόμενα μονάχα μπορεί να συλλάβει..
ποτέ tήν οίJσία. Κι' οχι δλα τά φαινόμενα,, παρά μονάχα τά φαινόμενυ..
τη; ϋλη;.
Ν. Καζαντζάκης
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Τό πρό6λnμα
-ιού 6ι6λfου
(J"tiι v 'Ελλάδα
Ό έκλεκτός κριτικός καl λογοτέ
χνης κ. Πέτρος Χάρη;, γράφοντας
σχετικώς με την κίνηση τοίί Έλληνι·
κοίί 6ι6λίου, παριι.θέτει λίαν ένδια·
φέροντα στατιστικά στοιχεία, παρ·
μένα άπό τό περιοδιικό «\Ε.λ.ληνικά
<Θέματα», τά όποία προξενοiίν όδυνη
ρή κατάπληξη Fίς 6άρος της 'Ελλά
δος, iν σι•γκρίσει με τό τί γίνεται
άλλοί• καί μάλιστα σε χώρες τίς ό·
ποίε; έσυνηθίσαμε νά νομίζυ}με πνευ·
ματικω� καΟυστερημένες.
Παρατίθεται πίναξ τοίί άριθμοίί
των έκδοθέντων 6ι&λίων κατά τά ετη
1952 καί 1962 άντιστοίχως, σε διά·
φορες χωρ�ς. με συντριπηκά στοι•
χεία διά την χώραν ή όποία δικαίως
ύπερηφανευόμαστε ίίτι ύπηρξε τό
λίκνον τοίί :ωλιτισμοίί καί των Γραμ·
μάτων.
εν εχει εννοια νι'ι. κρύ6ωμε τά
bυσάρεστα καl νά 1βάζωμε τό κεφάλι
κάτω άπό την άμμο, οπως κά,•ει ή
στρουθοκάμηλος. Καί πολύ σωστά F·
καμε ό κ. Π. Χάρης νά τραντάξη τό
πλατύηρο κοινό με τl)V παράθεση
των σχετικών άριθμιϋν.
Οϋτε, δυστυχώς, μποροί1με νά άν·
τιτάξωμε οτι ή ποιότητα έξου'δεϊε·
ρώ,·ει τό uειοΥέκτημα τη; ποσότη·
τος, διότι δ1'ν εχομε γι' αύτό στοι·
χεία νά κρuηl)μΕ./
ΧΩΡΑΙ
Βι6λία τυπώθηκαν
τό 1952 τό 1962
Σ 06ιετικ1Ί 'ΈΗύσΤf
Λαικ11 Κίνα
Μεγ. Βρεταvν ία
�Ιαπωνία
ιιερικης
Ήν. Πολ.
υτ. Γερuανία
Γαλλία
'Ινδία
.. Ολλανδία

43.135
2.507
1 .741
17.306
11.840
13.913
11.954
1 .252
6.727

79.140
26.41-!
25.079
22.010
21.90-!
21.4 1
13.282
11.0 6
9.67-!

Τσεχοσλο6ακία
'Ιταλία
ΡουμαΥία
Πολωνία
'Ανατ. Γερμανία
Γιουγκοσλα6ία
Έλ&ετία
Σουηδία
Οιύγγαρία
Τουρκία
Δανία
Βουλγαρία
Αύστρία
Ήν. 'Αρ. ημοκρ.
'Ισραήλ
ΠΟιΚιστάν
Έλλά;
'Αλ6ανία

5.837
8.949
5.381
6.632
4.310
5.184
3.245
3.286
3.195
2.447
2.816
2.031
3.179
654
822
1.016
98

8.703
7.401
7.359
7.162
6.540
5.637
5.&33
5.472
5.256
4.842
4.157
3.716
3.5ι57
3.294
2.532
1.787
1.277
571

Μποροίίμε λοιπόν νά ποίίμε πώς ύ
πάρχει στην 'Ελλάδα ενα <ιcδραμα τοίί
οι6λίου».
Γράφοντας σχετικά δ κ. "Α γγελος
Τερζάκης, παρατηρεί οτι ή 6ι6λιαγο
ρά της 'Ελλάδος ύποφέρει άπό μα·
ρασμό. Ί<διαίτερα, τοίί λογοτεχνικοίί
6ι&λίου. 'Επειδή, δμως,
έξακολου
θοίίν νά έκδDδωνται 6ιδλία, πού δέ,
πωλοίίνται, δ κ. Τερζάκης μιλάει πε·
ρί ένός «ά ν θ ο ίί ν τ ο ς μ α·
ρ α σ μ ο ίί».
Καί μερικά άπό τά συμπεράσμα
τα τοίί έξαιρετικοίί δραιματικοίί καί
λογοτέχνου:
«Ί-Ι ζωή, παντοίί, οσο πά-ει, γίνε·
ται καί πιό έξωστρεψi1ς. Δεν εlναι
μόνο τό αύτοκίνητο καί ή μετακινη·
σιομανία πού την έπηρεάζουν. Είναι
ή σ,,στηματ�κη άντικατάσταση τοίί
κεψένου πού εχει γρ_α�τεί γι� νά δ�
α6αζεται, άπο την εικοvα και τον η·
χο. Ή στροφή τούτη εχει παρατηρη
θεί άρκετά, τόσο πού νά περιττεύει
έδώ νά την ύπογραJ.ΙΙ)!ίσουμε. Κινη
ματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο,
δίνουν άλλη τροπή στην π,•ευματικη
λειτουργία. Βρισκόμαστε έν οψει
μιας θεμελιακης άλλαγης στό ρυ
θμό τοίί έσωτεριχοϋ 6ίοu, πού είναι
άδύνατο νά προ6λέψουμε τί άπώτε
ρε; συνέπειες θά εχει. Μιλάνε άκό1
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μα ,αι γιά .ί1:τ,οπαιδtία ... uΟλα
qαί,ο,ται ,α ;,ατατεί,οt'"\' σrη\' κα
θιέρωση ιιιύ.: π, ευματικη:; στάση;
ϊr:τ:τια:, :τοίι θά δέχεται; παeητικά,
σάν δροσο iξ οί•ρα,οί•, και τi1 μόρ
<rωση ;ωί τ11ν ψυχαγωγία καt τ11ν
:τληροqορηοη. uΟπω; τά :τόδια πύ.
;ε ν' ά.χρηστευθοί•ν ά.;το ΤΟΥ τροχό,
tτσι ,αί το κεφάι ι q;ιί.οδοξεϊ τ11
μα;,αριοτητα τοί• iλάσσο,ο: κόπου".
Έ, τιΤ> uεταξί,, στο γΗ�στύ φλο
ί ογαύ ;τερισδικύ «'Επιθεώρησις τοϋ
Σα66άτου. τη: Νέα: 'Τορκη:; έδη-
μοσιtί•θη ϊνα αρθρον τοίi
ικολά
ΙΙοι•λαίΥ μ' iνδιαφέρουσε:; ;1)ηροφο
ρίt:: Στη Γαλλία ί:τωλοϋντο κάθε
χρο,ο γί•ρω στά ί.UΟΟ ά.,-τί,τι,.τα 61εγι,ε
&1 ιωΥ τοί• Μ:ταλtα-,,. Μόλι;
ιιιά ί,.:τοu:τ�ι τηί εορά�εως _γιά τύ ιρ:
γον του «XαuF\ ε:; αυτωτατες» και
rγι;ε είδικη ΕΧδοσι: τσέπη:; τοϋ ερ
γου αύτοί•, ίπουλήθψαν μίσα σί,
σί,;-τομο διάστηuα 220.000 ά.ντίτυ:τα.
'Ει-,πό:; ά.πό την συμδολή τη; τη
ίεοράσεω;, :ταρατηρείται μιά σημαν
τι-ι.η ανοδος κιr..ιλοφορία:; των κλα
σι;ι.ων, ίίταν γίνο,-ται λαικε; έ-ι.δό
σεις. Έ,ω αl.λοτε ίθtωρείτο όνειρο
:τόί ο; ίίποιυ; ίκδοτη:; θά ί•πεστήρι
ζε ίίτι ή Ί λ ι ι'ι ς κ.αί ή Ό δ ύ σ
σ ει α θά σιωιοϋσα\' 1:i.000 ά,'Τί
τι•;uι ετησίωι;, ά..τύ τά 1961 τά δύο
αύτά βιδλία, Ob rμι:ι.ρυ σχημα, iπιί>
λησαν 220.000 άηίτυ·πu. Τα διδλία
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τοίi Z(}λii έπωλοί•ηο γί•ρω στά 1.50()
έτησίω:. Σε μικρό σχ1)uα, ά.πό · τό
1956 LτωΙ 11θησαν 413.000 ά.,-τίτυπα.
Τό κοι,όν όιψii. Καi ό.γορά�ει τό βι6λίο, όταν δεΥ θίγει ύπερδολιοιά τήv
τσέ:τη τον. Ό Γάλλο: πρωθυπουργός
Ζώρt Π(}μπιηού έδ-i1λωσε στόν φιλο
λογικό «Φιγαρώ» οτι 11 καλ11 κuκλο
<rορία τοϋ 6ι6λίοιι σιl\•δέεται μέ
τ11,· προσιτή τ�μ1Ί. Δεν εΙναι - εl.ιπ:
- οί μii:tες ά. δ ι ά 6 ρ ο χ ε ς ά.πό
την τεχΥη, ά.λλά εΙναι ή τίχvη ώτρό
σιτη ά.πό οίκ0Υομικi1 άποψη.
Στ11 Γσ..λλία ή πώλησις 6ι6λίωγ
τσέπη:; πέρασε ά.πό 2:i έκσ.τομμύρια
ά.,-τίτιιπσ. τοϋ 1963 σε 28 έκατομμύ
ρια τό 1964 και όλοr.να ά.νε/:iαί,η.
Το 1970 λογαριάtουΥ ,ά ιχη q;θά
σει τά 30 έκατομμί,ρια. Κάθt Γάλ
) ο: καί ενα 6ι6λίο.
'Ο Ζάν Τtιό,ο εLπε: <<Τό μικρό
σχηuα εΙναι μιά έπα,άστασι γιά τήv
κουι.τοίιρα μα:>. 'Αλλά, qυσικά, τό
μικρό σχήμα, στi1 Γαλλία, σημαί\Ει
καί μικρ11 τιμή.
Στην Έλλά.δα, άπό την α.ιτοψι αύ
τ11, είuα.στε σχεδόν παλαιολι(ιιιχοί.
'Επι.κρuτοϋν τά &ι/:iλία «μπαούλα», με
χοΥδρα χαρτιά και με χαρτόνια, γιίι.
να ε[,αι ύψηλη ή τιμή και ύψηλά τr'ι
ποσοστά των πωί ητιί>Υ, οί όποίοι τίι.
;τηγαί,ουν στύΥ ά.γοραστή, συν11θως
ι'ιπο< r εύγο, τα το βιω ιο;ω�λείο καί τι
μωρούμε,ον άνω όγω:; !
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Μπαyκομπiιvτ Γκιτiι
Σημείωμα ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Έκυκλοφόρφε μία. 'Ιέα. εκδοση
μέ τό'Ι τίτλο ,,Μπηκα.οάτ Γκί
τα. > Ύ.αί μέ ύπότιτλο «Τό θείο
τραγούδι». Είναι ή τρίτη στήν
έλληνικ+, γλώσσα εκδοση του
περίφημο,, σα.νσκριτικοϋ επους,
πού άποτελεί τό Ευαγγέλιο τώv
·τ νδnυϊστών fJ Βpα.χμα.νιστών. Ή
πρώτη εκδοση τυπώθηκε τό 1 4
�πό τόν Γεώργιον Κ. Τυπάλδον,
μέ τόν τίτλο «Γιτά., η Θεσπέσιον
Μέλος», μετα.φρα.σθείσα. έκ του
'Ίρα.χμα.νικοϋ παρά. .lημητρίοu
"{'α.λα.νοϋ, 'λθηνα.ίου. Ή δεύτερ�
hδοση εκυκλοφόρησε τό 19�R
μέ τόν τίτλο «'Π Μπαγκαοά.δ
Γκιτά.» κα.ί μέ ύπότιτλο «Τό
θεϊκό τραγούδι», άπό�οση σέ έ
λεύθερο στί -χο -;:οϋ 'Γιμ. Τ. Βρα
τσά.νου.
Ή νεώτερη τούτη τρίτη εκδο
ση είναι, δπως σημειώνεται στή'ι
3η σελίδα. του 6ι6λίου, «Μέ εί·
σα.γωγή σ-:ήν ίνδουίστική κα.ί
6cυδδιστική σκέψη, μετά.φρα.ση,
έρμηνεία., σχόλια. κα.ί γλωσσά
ριο. Ύπό Γεωργίου Κ. Ζωγρα.
φά:κη. Μέ δλόκληρο τό κείμε'ίο
της μετα.φρά.σεως του υΕλληνος

6ρα.χμάνου .lημητρίου Γαλα.νου».
".\ς μας επιτ;,α.πη νά. παρατη
ρήσωμε δτι ·ή προσωνυμία. του
.lημ. Γα.λα.νου ώς , 6ρα.χμάνου»
- λά.θος στό δποίο πολλοί πα·
ρασύρονται - εί'Jαι άντιεπιστη·
μανική καί δέν άντα.ποκρίνετα.ι
στήν πραγματικότητα.. Βρα.χμα·
νες όνομά.ζοντα.ι έκείνοι πού ά
νήκουν στήν άνώτερη άπό τίς 4
τάξεις, στίς όποίες είναι διαιρε·
μένοι οί κά.το:κοι της Ί νδ(α.ς, τήν
τά.ξη τήν ίερατική. Έπομένως οί
6ραχμα.νες δέν γίνονται, άλλά.
γεννιουνται. Ό .lημ. Γαλανός,
σά.ν 'Έλλη,ιας πού ήταν, δεν μπο
ρουσε νά. είναι 6ρα.χμά:ν. Έμα.
θήτευσε δμως κοντά. στους 6ρα
χμα·ιες καί έγνώρισε τή σοφία.
των 6ραχμά:νων. Αύτή εΙναι ή
-κυρ:ολεξία.
Πολύ σωστά. εσκέφθηκε ό έκ
δότης του νέου 6ι6λίου νά. παοα.
θέση τό κείμενο της δυσεύρετης
σήμερα. κλασικής μεταφράσεως
του .lημ. Γαλα.νου, δσο καί σ..ν
δέν προσφέρεται σ-όν σημερινό;
άνα.γνώστη. Άλλα. δέν έδόθηκε
·ή Ο' ειλόμενη προσοχή κα.ί ι),
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π�ρχου11 δυστυχώς πολΗ λά..θη
σ.πό :υποyρ,;r.ρικές ά.ολεψίες. Εί
ναι χ.ρίμ,; κ,;ί ένδέχετ,;ι μερικοι
μελετητ,;ί νά. ά.χθοϋν σέ συμπε
ρά,,ψ,;,,; σ-ηριζόμενσ. σέ σψα
λερχ δεοομένσ..
.lέν πρόκειτ-χι νχ σχολιάσω
με -ήν έπι:υχίσ. κσ.ί τi; χάρι -ω ι
τριών μετc1.:ρράσεων (Γαλανοϋ,
Βρατσ&,νου, Ζωyραφάκη) . Ή
κρίση τσϋ καθενός είνσ.ι έλεύθερη. 'Εκείνο τό &ποίο έπιθυμοϋμε Υ?: έπισημά.νωμε εΙνσ.ι
rι crτό τέλο;; τc;ϋ ερyσυ ,του δ
Δημ. Γ-χλσ.νός σημειώνει: «'Εδι
δάχθη·ι -::,.,:ι-ην τήν Γ:-ά.ν πσ.ρά.
τοϋ Κ-χ·ιο:;φδάσα,- έν Κσ.σσ'fι τ'f)
πόλει των Βρχχμάνω•ι,.
Πρ6κει:c1.ι, λοιτ.6v, δχι περί ό:πλης
ά.ναy·ιώσεω;; :οϋ Γαλα.Υσϋ, ά.λλ?:.
περί διδασκαλίας +ι δποί7. τοϋ
δ
έγένε,ο. Κα.τχ συνέπεισ.·ι,
Δ ημ. Γαλανrι; τ.:ρέπει νί:ι. είναι
πλησιέστερο;; ά.πό δλeιυς τού; ά
νσ. ,cν κόσμc;ν μεταr.ρρσ.στά; στό
πνεϋμ-χ τοϋ μεταr.ρρσ.ζομένου ερ
γου. Ό Τιμ. Βρατσά.νο; μα;; ι..έ
γει r.S,ι έπηρε σiν οάση τη;; έρ
γc1.σiα; ,ου :ή μετά.φρrι.ση Γσ.λσ.
·ιοϋ κ7.ί -:�υyχρόνω;; είχε ύπ'
ψει ,r;,υ :ή μετά., ραση στi γ'Χλ
λικχ :η;; Α. Κrι.μένσ-ι.υ. Ό ,..
Γεώρy. Ζωyp'Χψ&.Χη;; δέν μiς λέ
γει άπό ποϋ σ.κρι6ω;; με-έ:ρρ-χσε,
μολr;,•ιό,ι π-χρc1.θέ,ει διcί.r.ρορες με
τ-χΗ&,σει;;.
Άλλί:ι. είνσ.ι πολύ σ..μφίοολο α.ν
συνε6ουλεύθη τί; με-7.φρά.σεις
πι:ιύ σ.νσ.:ρέρει. Φαίνε,-χι δτι μετέ
qψι.σε μ6νο•ι σ.πό τi με,άφρ-χση
τοϋ Ώρομπίντο στχ σ.γyλικιi η
σ.πό :i; με-ά.:ρρσ.ση ,,-7.. γαλλικί:ι.
:r1; με--:ι.:ρρiσεω;; τι:ιϋ Ώρι:ιμπί-ιτο.
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Καί δέν εδωσε τi;ν προσοχή πού
επρεπε. Διότι, ά.πό τό πρωτο μό
νο Κε :ράλσ.ιο τοϋ κειμένου, πα
ρατηροϋμε:
Στούς στίχους -9 παρουσι
άζει τούς 'Ινδούς νά. δια.θέτουν...
πυροβόλα. δπλα. ! Μετα.ψρά.ζει τό
γαλλικό Ρ r ο j e c t i 1 e σε
«σφαίρες». ' λλά. τήν ίδια λέξη,
σ,όν στίχο 20, μεταφράζει σε οέ
λη. Ένω Ρ r ο j e c t i 1 e ση
μσ.ίνει yενικώ;; «6λημα». Μπο
ρεί π. χ. καί πέτρα άπό σφεν
τόνα.
λέξεις
Στόν στίχο 10 τίς
i 1 l ί m ί t καί I i m ί t μετα
φράζει «χωρίς δρια.» δ στρα.τός
μας, έ-ιG) δ δικό;; τους «περιορι
σμένος». 'Ενώ r:ρόκειται περί
τ·ης εννοίας «άπεριόριστον, άπει
ρον, άναρίθμη-ον» έν ά.ντιδιαστο
λ'f) πρό;; τό σ.ντίθετον. Ό Γσ.λσ.
·ιό; έπιτυχώ;; μετσ.r.ρρά.ζει «ά.να
ρίθμητο•ι - εύάριθμον».
Γε 11ικω;, τά. εις τό πρωτότυ
1
πο 1 επίθετα (κσ.ί ύπάρχουν πολ
λά. έπΗ!ετο: τG)'/ ήρ<J1ων, οπως
συμ6?:ίνει κcι.ί crτά. Όμηρικά. επη) , τσ. σ.νσ. ερει ως ουσισ.στιΥ.6,, κσ.ί τούτο δη-μ.ιουρyεί σύγ
χυση. Ό Γσ.λα.•ιός άποr.ρεύyει τά.
επίθετσ. κα.ί μεταφράζει ό:πλώς
«Κρισνσ.;, f1 ,'Αρζούνσ.ς,,, ώστε
νά. είνα.ι σcι.φής ή εννοια.. Ό 'Q
ρι:ιμπίντο άνσ.φέρει τι?ι. επίθετα
ε1ς τ+ιν σο:νσκριστική·ι, ά.λλσ. εν
τός πrι.ρενθέσεως σημειώνει κσ.ι
τό ούcrιcι.crτικό, ένG) δ κ. Ζωγρσ.
:ρά.κrί;; τό πα.ρσ.λείπει. 'Έτσι, στόν
σ-ίχο 14 γpσ,φει: , ' Μαδά.6α.
,.cι.ί b yυιό-; τοϋ Πα.νδι:ιύ», ένω
μποροϋσε νοc γράψη: ,<' θείος
(Μrι.δά6σ.) Κρισνi; καί δ Άp-
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Γ I ΤΑ,
ι)

ΘΕΣΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ
�lΕΤΑΦl'ΑΣθΙ,ΙΣ<Ι.
ΕΚ ΤΟ\ UPHMANIKOI
11&1'λ

ΔDMDTPIO}' rA \ΑΝΟϊ, ΑθΗΝ!ΙΟl".
!ΙΟ, �pώτο, Ί!λλη,.,τi Ιχ&>Οι tσ«,

rεorrιo1· κ ΤΥΠΑΑΔΟr,
'! 'f')rι.� t'\, Δ, ι1, .,� ,:ιι J]-,,H11; Ο't"ΙΙ"-ιa11,ϊ,.ς Β n, .,,..,,.,,,,
ίιι,ι &• • lι •• .Jιι,tω,ι

a· \ΠΟ�ΤΟ\ΒΟΥ Κ.ΟlΜΙΙΤΟι.

ΕΝ ΛθΒΝΑΙ1ί,

ζούνας (δ γυιό; του Πα,;δου) ».
Στούς στίχους 15-16 γρά
φει: «'Ο Χρισικέσα», ενω μπορου
σε να γρά.ψη: «'Ο κυρίαρχος των
αισθήσεων (Χρισικέσα.) Κρι-:,
vας».
Στούς στίχους 24-25 γρά.
φει: «'Ο Γουδακέ-:,α», ενώ μπο
ρουσε να γeά.ψη: «'Ο κυρίαρχος
του ϋπνου (ανύιστακτος, άγρυ
πνος) Άρζούνας».
Στόν στίχο 27 γρά.;ρει: «'Ο
Καουντέγια», ενω μπορουσε νοc
γρά.ψη: «Ό γυιός της Καουντί
Άρζούνας». Καί είναι � Καουvτί
-μητέρα του, ενω δ κ. Ζωγραcρά.-

κης την αναφέρει στό γλωσσάριο
σά.ν... πατέρα του.
'Αλλά δέν εΙναι τό μόνο λά
θος στό γλωσσάριο.
«'Άγνι» πού είναι δ θεός του
Πυρός, άναφέρεται σά.ν «πρωταρ
χική φωτιά., φωτιά της θυσίας».
«Άσούρα», πού είναι ον εχθρι
κό στόν νοητικό κόσμο (men
t a 1), άναφέρεται, άντί στόν
«νοητικό», στόν «πνευματικό>> κό
σμο, πού δέν εΙναι 6έ6αια τό
ϊδιο.
«Ζαναρδά.να», επίθετον του
Κρισνα. πού σημαίνει «εκείνος
πού δέν εχει γέννησ'!J_ καί εχει
την εξουσία νά τερματίζη τή
γέννηση των άλλων», αναφέρεται
λανθασμένα. «εκείνος πού εχει
γεννηθη»!
«Χρισικέσα», πού σ:r1μαίνει «δ
κυρίαρχος των αισθήσεων» α
ναφέρεται λανθασμένα ώς «ή
ρωας».
«Μαργα.σίρ-:,α,, πού είναι μήνας
αντίστοιχος στό διάστημα του
μ:σου οεμ6ρίου καί μισου Δε
κεμ6ρίου, ανα.cρέρετα.ι σαν μήνας
«ανάιμεσα» ( ! ) στόν Νοέμ6ριο
καί τόν Δ1εκέμ6ριο.
'Αφήνοντας τό κείμενο καί τό
γλωσσά.ριο, α.ς ελθωμε στ+,ν Ει
σαγωγή του 6ι6λίου:
'Από t:Χ εισαγωγικά. κεφάλαια
τό «'Ι νδουϊσι:-ός - Βραχμανι
σμός», άναφερόμενο στίς 6ασικές
αρχές της φιλοσοφικής καί θρη
σκευτικής σκέψεως των 'Ινδιών
(γράφε ορθότερα 'Ινδίας} είναι
πολύ καλά διατυπωμένο καί φρο
νουμε δτι ά νταποκρίνεται στά
πράγματα.
Τό κεφάλαιο «Βούδδας» (καί
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αύτό τ.:ολ,j χ,:ι.i δtατυτ.:ωμέvο και
διδcα:t-ι.ό) μi.λλσΥ 'ϊ.εpισπύει,
δtό:t ή Μτ.::χ.γκ,:μτ.:i-ι: - Γκιτά.
ε!ν,:t α.σχετrι μέ τή οtδ,:σκαλία:
του Πρίγzψ:α: Σιvτ:iρτχ (Βούδ
i;;:,:) . fίyετ,:ι χρήπι τσυ ορου " Ίp
6:in» κχί στόv θηλυzό κ:χι στόv
ο1δέτεpο 7'.JΠΟ. Έτ.:αp±τrισ:χν
στχ vεσελληyικi κ:,:ί οί δύο τύ
ποι: Ή Ν ιρο:iν:χ κ:χί τό Νιρ6ά
ν:ι.. "Οπω; καί vi τό πfι;, λi:θο;
δέ·ι ϊί·η.ι. Λά:θσ; είvα:t οπω; καί
σ.v νσμ!σ-η ; �τt κ:χτάλrχοε; τrι 'Ι εv
_ ,
Y0t7. τη; Αεςεω;.
Τό κε;:;άλ,:ι,:, «Βουοδ:σμό; Χριστια·ιισμό;» ζrιτεί •ιi σ.ποδεί
ξη τ:Ύ1 ) 6 μοι6:r,:7. �GJ'I Q,Jo αϊJ
τω·ι μεγiλω•ι θρφκεtώv, πού εί
νrχι πρσ.γμrχτιzi κ,:ί οί δύο ύψrι
λή; πvευμ::ι.τtκi}; στ:iθμη; θρrισκειε;
σ.ρχιzη
( στηv
'
'
' τ,:,υς αγvότητrχ) z:,:ί πρtJπ,μοιάζου'Ι με
τ::ι.ξ•j του; στi ·ήθικχ διδά.γμ::ι.τ::ι.,
&λλi κσ.ί στί; λεπτομέρειε; τη;
λ,:τρείσ.ς. '.\κόμη κ::ι.ί στήν ύ
τ.ερψυσtκή 'Τ.JλλΥι '�η Βούοδ::ι. κ:,:ί
Χpιστου. Άλλi σ.ύτό είv::ι.ι λά
�ι:,;, διf:ι 6, Σ::ι.�υ::ι.μούvι (Βούδ
ο::ι.;) οε-ι σ.•ηψερετ,:ι σi-ι ,5.
περφυσικω; συλληψθεί;. Αυτό
σ.vα.ψέρετ:,:ι γιi τόv Κρισ·ια. (8η
έ�άρκωσ-η του Βισvοσ) τή; Ίv
οουίστική; θρησκεί::ι.�, 6 δπι:,ίο;
έγεy-ιfιθ -ηκε από τ+ιν π::ι.ρθένο-ι
Δεοακη. Προφ::ι.vG,ς εγι·ιε σ•jγzυ
ση του Βο,jοδ:ι.. μέ τό-ι Κρισνα..
Έκτό; σ·ι π::ι.ρεξηγffJηκε σσ.·ι
α.σπtJρη σύλληψη τό ο·ιειρο πού
ε!οε - σ,jμφων::ι. μέ ,"fJ 'I Π7.p7.ΟΟ·
ση - ·ή μητέρ::ι. τοσ Βούδδ-,.πpί·ι
άτ.ό τή γέν·ιησή του.
Γιi τό zε:ρ±λ::ι.ιο , Μπ-,.γκ::ι.6i:
Γκ� ��-- �ι?..τηρ(Ιijμε h,;,λλε; ε��-
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yυλ:iς�ι;, μολονότι περιέχει με
ρικέ; ώρ:χιότα.τε; σκέ9ει;. Εί
v,:ι ομω; α:π:χρ,;χίτητο vi άκρι6ο
λογοϋμε.
1. - Σχετικi μέ τί; χρονολο
γίε; --cων ινδικών κειμένων, τί
r.tJτrx δεν είνrχt 6ε6,:ιωμένο.
2. - Έπ:χν:χλαμβάνεται το
λ:iθο; δτι ό .lημ. Γαλανός είνα�
6ρ:χχμα.νο; καί δτι εδωσε στή
Γιτi τήν προσωνυμία «Θεσπέ
σιον Μέλο;», ένω τό ακριβές εΙ
·ηι δτι οχι ό Δημ. Γαλανό;, ά.λ
λi 6 !κδότη; Γ. Τυπάλδο; εδω
σε τή·ι r.ροσωνυμία «Θεσπέσιον
Μέλο;,, κατά. μετά.φρασιv από
τόν , σοψόν Σχλέγελον» (Fr.
Schlcgel), δπω;; ό ιδιο; γρά.φει
στrιν iρχή των προλεγομένωv του
τr1 ; έκδ6σεω; τη; Γιτα..
3.- 'λvαφέρε,αι οτ\ οί ϊ'Ι'
οιzη; Χ'Υ..τσ.γωγ-rι; Ρα.μακρίσνα. t
'Qρομπί·ιτο, Βιοεκσ.νά.ντα, Κρισ
·ημοϋρτι, Ταγκόρ, Γκάντι, με
τέyεp':Ι.Υ τό μή•ιυμ':Ι. τή; Μπα.γκσ.
μπiντ - Γκιτά -:η,:,ύ;; συγχρόνους
του;, < ζιi)ντα; το μέσ::ι. στή 6α
θ•.Jτερη πρι:ισωπιΥ.ή του; εμπει
ρί::ι.. Τοϋτο, ειοικως γιi τr1 σκέ
ψη ,οσ Κρισνσ..μουρτι, είνσ.ι τε
λείως 1 υπόστσ.τσ.

σ.\

4.- '.\ν'Υ..ψέρεται rι "Ανvυ,
Μπέζ-,.ντ ('Άννυ κσ.ι οχι 'Ά·ιvα)
σiv ίορ1jτρια. τrι ; ΘεοσtJ:.pικης Έ
τ::ι.φί::ι.;, έ•ιG, εΙ·ι::ι.ι π::ι.σίγνωστον
δτι τη; θει:ισοφικη;; Έτ::ι.ιρίσ.ς ί
δρυτ::ι.ί ύπ·rι eξ::ι.·ι ·ή "Ελ. Π. Μπλσ.66:τ'Jzυ 'Υ.σ.ί δ Έρ. Σ. 'Όλκι:ιττ,
,ό 1875. Ή Μπέζσ.ντ εγνώρισε
τ·� Θει:ισοφα·rι Έτσ.ιρίσ. 14 χρό
'Ιt'J, &ργ6τερσ., τό 1889, κσ.ι l
γι•ιε Πρόεδρο; της Έτrχιρίσ.ς με-

,·
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τα. τον θά.-ιατο του 'Όλκοττ, το
1907.
5. - Έξ άλλου, σωστά. ά.να
φέρεται δτ: ή μάχη της Κουρου
ξέτρα. γίνηκε ανάμεσα σέ δύο
κλάδους της ιδιας 6α.σ:λικης οι
κογενείας, μεταξύ των Πανδοί
δών κα.! των Καουρα6ών. Ό ά.εί
μνηστος Τιμ. Βρατσάνος, παρα
συρόμενος προφανώς ά.πό τον θελ
κτικό μυθοπλάστη Έδ. Συpέ,
ά.ναφέρει πόλεμον μεταξύ «'Η
λιογενων» καί ,Σεληνογενών» ο1κογενειών, ένώ πρόκειται περ!
στενώ 1 συγγενών, πρωτεξαδέλ
φων, τέκνων δύο ά.δελφώ·ι, του
Πανδοϋ (Πανδοίδαι) καί τοϋ
.lρυτα.ράστρα (Καουρα6αί η Ι ου
ρού).
;

Στή σελ. 65 παρατίflεται πί
ναξ των μεταφράσεων του ..lημ.
Γαλανου. Παρεισέφρησαν αί έ
ξης ανα.κρί6ειαι:
Ή Βαλα6αράτα δέν έξεδόθη
το 1845, ά.λλά. το 1 47. Ίο ί
διο λάθος κά ιει καί ή 1εγάλη
'Ελληνική Έγκυκλ01tαιδεία.
1

Ό τίτλος του τελευταίου πού
έξεδόθη (1853) από τά. 6ι6λία.
τά μεταφρασθέντα άπό τον 1ημ.
Γαλανόν δέν είναι Δούργα, αλΗ.
Δουργά.
Ψιττακοί) μυθολ:ιγίαι «νυκτε
ριναί» κα.ί οχι «νεωτερικαί» εί
ναι δ τίτλος - οχι χεφογρά
φων, ά.λλά. 6ι6λίου - πού �ξε
δόθη το 1 51, μέ τον πλήρη τί
τλο «Χιτοπαδάσσα η Πάντσα Τάντpα. (πεντάτευχος)_, ύπό του
σοφοίί Βισνουσαρμaνος, καί Ψιτ
τακού Μυθολογία.ι νυκτεριναί».
Τελειώνοντας, θεωρουμε χpή-
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σιμο νσ. προσθέσωμε σύντομα δεί
γματα. γραφής των διαφόρων με
ταφράσεων στΙΧ έλληνικά, κυρίως
γιά. νσ. δείξωμε πόσο δύσκολη εΙ
ναι ·ή ά.πόδοσ"Q ένός τέτοιου κει
μένου καl πόσο έπιφυλακτικοt
πρέπει νά είμαστε πάντοτε για.
τίς λεπτομέρειες των έκφρά
σεων.
Θα. παρα.θέσωμε γνώριμα. α
ποσπάσματα., πού έτολμήσσ,με καt
μείς νά ά.ποδώσωμε στα. νεοελ
ληνικά, άπό τή μετάφραση Δημ.
Γαλανου καί περιελσ6αμε στο
6ι6λίο «Μελετήιιατα», μέ αντί
στοιχες παραθέσεις των αποδό
σεων Τ ιμ. Βρατσάνου Κ(Χl Γε
ωpγ. Ζωγραφάκη. 'Έτσι, δποιος
θέλει νά. μελετήση τά. παρατιθέ
μενα δείγμα.τα γρα ης, θά απο
κομίση πληρέστερη αντίληψη γιά.
τό έξαίρετο α.ύτό κείμενο της
Μπα.γκαμπάντ - Γκιτά, πού εί
ναι ενα. -ά.πό τά ύφιπετέστερα. 6ι6λία της παγκοσμίου φιλολογίας.
Κ.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟrΛΟΣ
Γ.\.\Α, Ο Σ
KHr. R' 11. Σί, uεν λυ:ιη επί
τοίς uή ά!Ξίοις λί,:ιη�, Υαί σοφούς λέ
ΥΗ� λόγους· οί σοq:οί δ' οuως ού
δέιιιοτε λυποίrνται οϋτ' fπl τοϊς θνή
σκουσιν, οϋτ" �ιιί τοίς ζωσιν.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Τίι. σέ κάιιοιι,• , ίι. λυπάσαι δεν ά.ξί
ί ζουνε τή λύπη
καί :τολ) U. σοq:<'ι. λέ� 1 όγια, μίι. δε
(θλίδουη' οί σοφοί
οϋτε γι' αύτούς πού π�Οαίνουν οϋτε
( για τού; ζωντα, ούς.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ.Σ
Κλαί; fκεί,ου; πού δεν θίι. ε..-τρεπε
νίι. κλαϊς καί ιιολαταϋτα τίι. λόγια σου
ε{ναι σοφά. Ό φωτισμένος ανθρω-
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πο� δε,� πενθε_ϊ οϋτε γι.ά τού; ζωyτα
;·ους, ουτε για τού; πε&αμένοι•ς.
Μ:ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Εσύ λυ;τσ.σαι γισ. Οσα δεν εfΥαι
άξια λύπης, καί i.ες σοq-ά λόγια. 'Αλ
λά οί σοφ?ί ούδέπ�τε λυποm-rαι, �υ
,
τε ΎLα' Χει\'ου; ;του πεθαιγοι"Ι·, ουτε
γιά κείyου; :τού ζοϋ\'.

*

ΓΑΛΑΝΟΣ
14. "Οοα με\' OU\' υ;το τi1ν αίσθη
σίν �ίο_ι, �ροξ:νοίιΥτα ότε u�y ψύ
χ�;, �τ� δ� κ�υuα, ·ι.α�, ο, :ε, με\' χα;
ραν, οτε δε λυπη\', και γινονται, και
άπογίνο,-rαι, χαί διά τούτο πρόσ
-ι.αιρά είσι, τοίrrοι: έγκαQτέρ'ει.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Κρύο, ζέστη, χαρά, ί.ύπη, ολα του;
ι περγοί,γ καί παΥε.
Ύιαυτο μη στενοχωριέι;αι μιά κ' αί
(ί;Jνια δεν ε[,αι.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Οί ύλι-ι.έ; ε:ταφέ:, JJ γυιε τού
Κούηι, ;τού δί,ουν το κρύο καl τη
ζοοτη, την εύχαρίστηση καί τόγ πόνο,
πράγuατα rq ήμερα πού πii\'ε κι' rρ
χο,-rαι, uάθε νά τά ί•:τοφέρη:, JJ Βα
ρατά.
ΜΕΛJiΣΣΑΡΟΠΟΊ'ΛΟΣ
• Οσα προξε,οm· στί; αίσθήσει;,
α)).οη tέστη γι' ω.λοη κρί•ο, αλi.ο
τε χαρiι κι' αι λοτε λύ:τη, ερχονται
καί παρέρχονται. Γι' αύτο εlναι πρόσ
Υαιρα. Ν ύ ί γκαρτερη; σ' αύτά.

*

ΓΑΑΑΝΟΣ
1.3. "Qy τινα δέ τά ύπό την αίσθη
σιν ; ιr ί•τη ο� Υα1;αποΥ�ύσιν, �διάφο
,
.
,
ρο:· οντι
� ;,;,αι �" αγαθοι:/αι ενv ;,;α
κοι:, Χrιι rίlbιαπτι
,ιτrJ\, ουτο; αξιυ;

έστι τη: ά.θανασία;.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
'Ετ01, ί,ποιο; δεν τόν ,υιό.ζει κι' ολ'
( αύτο ίδια τά βλέπει
τά zαί.α zιιί τι.ι χι.ι-ι.ά, ,αν' άθάνατο;
( τοϋ ;τρέcτει !
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
10 άνθρωπο; πού i-τοϋτα τα ;τρά-

yματα, οιrrε ταράζοι•ν, ουτε θλt6οuν,
ι� κα?διά λεονταριοϋ ά�-ά.μεσ� στο�ς
ανθρωπους, ο. στα.θερο; και σοφος
α,-θρω,-ι:ος ποι• παραμέγει δμοιος στην
άπόλαι,ση καl οτόν πόνο, τούτος ε{
ναι πού σ.ξισ. θά βρη ηΊν άθα·νασtα.
ΜΙΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΊ'ΛΟΣ
"Οποιος άπ' αύτά δέν καταπονεί
τα�, άλ,λά μ.έ:·ει ό,tδιος καl στά κ_α�ά
, ι , ορος, αυτος
και στα χαχα και αδ
α.φ
εlναι αξιος τη; ά-θανασία;.

*

ΓΑΛΑΝΟΣ
16. Τη μέγ ματαιύτητι ούκ εστιΥ
αλήθεια, τη δέ άληθε· ίq οίrι. εστι μα
ταιότη;. Τό ψεϋδο� οί, πέφυκε,, άλή
θεια, καί τό μη Ο\' ού πέqΨΚf'Ι' ον' 011τω περί τοί•των ιi.μ<rοτέρων θεωρή
σαηες απεφήναηο οί γγώσται τGJY
οΥτω\'.
ΒΡΑΤΣΑΝιΟΣ
Ή ματαιοτητα Μ, εl,' αί1'\�εια
μά κ' ή α.λήθΗα δtν ε[,αι μάταιη,
κι' οϋτ' αύτό πού δεν ύπάρχει
ί•:ταρκτό μπορεί ,ά γίνει.
'Ετσι λεν αύτοί πού ξiρουν
κ' /'χουν καί τά δυό iξιτάσΗ.
ΖΩΓΡΑΦ ΚΗΣ
'Ό,τι πραγuαταά υπαρχΗ δεν
J.L,Ορεί νά πιιί•πη νά ύπάρχη κα.θώς
zαί iκεί,ο ποί, ε[ναι μη ίr.τάρχον δεν
μπορεί ν' ά.ρχίση νύ. ύπάρχη. Τό τέρ
μα τούτη; της ά.,-rιθέσεως άνάμεσα
στiι ε[ναι χαί τι', μη - ε{ναι εγινε άν
τιλη;ττή ώιu έzείνους πού βλέπουν τίς
ούσιι.ιστικε; αλήθειες.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΊ'ΛΟΣ
ΣτrΊ. μάταια δέν ύπάρχΗ αλήθεια
zαι οτή.• άΙ.ήθεια δεν ύπό.ρχει μα
ταιότη�. TiJ ψέμ,μα δεν γίνεται άλή.
θεια Υ.αί τiι άνύπαρκτο δέν γίνεται
ύπαρ·ι.τ:ό, VΙ<.."'τσι !,ένε γι' αύτά έχeί
νοι που τα γνωριζουΥ.

*

ΓΑΛΑΝΟΣ
19. uΟστις �οξάζει την ΨΙ;Χ�ν
.
φθαρτική,·, fι uστις q:ρονεί αυτην
ιrθαρτήν, ά.μφότιροι οίιτοι ούδtν ο'i:
δασιν' ή γαρ ψυχή οϋτε φθείρει, ου
τε φθεί.ρεται.
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ΜΠΑΓΚΑΜΠΑ1ΝΤ ΓΚΙΤΑ

ΒΡΑΤΣΑΝιΟΣ
Καί f!Κfίνος πού νομίζει πώς σκοτώνει
(ή ψυχή,
καί ό αλλος πού πιστεύει πώς σκοτώ
(νεται κι αυτή,
κι' οί δυό τίποτα δέν ξέρουν
γιατ' ή α.φθαρτη ψυχή οϋτε φθειρετ'
(οϋτε φθείρει.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
'Όποιος κιπτάζει τούτο, καθώς καί
εκείνο πού σκοτύJνει χαθώ� καί οποιος
πού διαλογίζεται πώς τούτο σ,κοτύJ
νεται, οϋτε ό εναc; οϋτε ό ι'ί.λλος δ1'ν
ξεχωρίζουν την ά.λήθεια. ToiJτo δέ,
σκοτώ, Η κι' οϋτε σκοτώ, εται.
ΜΕΛΙΣΣΑΡ•ΟΠΟ'Υ'ΛΟΣ
'Όποιος νομίtει πόJ: ή ψυχή μπο
ρεί ν?ι καταστρέψη η νά καταστρα
φη, τίποτα bέν γνωρίtει. Διότι ή
ψυχή οϋτε καταστρέφιι, οϋτε κατα
στρέφεται.

*

ΓΑΛΑΝΟΣ
22. ΚαθάJς γαρ ό α.vθρωπο;, άJφεί;
τά παλαιά ίμάτια, α.) λα καινά ένδύι
ται, οϋτω καί ή ψυχή, άφιίσα τύ. πα
λαιά σιίJματα, α.λλα ,έα ένδύεται.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
'Όπως κάθε ι'ί,,θρωιιτος αq;ινει
τά φορέ,ματά του τύ. παλιά
γιά νά πάρει αλλα καινούργια,
ετQ'ι κ' ή ψυχή πετάει τά παλιά τά
(σώματά της
:κι α.λλα ντύνεται καινούργια.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Ί-Ι ενσαρκωμένη ψuχ,Ί άπορρίπτει
τά παληά σώματα καί ντύνεται νέα,
καθώς ενας α.νθρωπος άλλάζει ενα
φόρφα μεταχειρισμένο παίρνοντας
ενα νέο.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
Διότι οπως ό α.νθρωπος πετάει
τά παλιά του ρούχα για νά q;ορέση α.λ
λα καινούργια, ετσι καί ή ψυχ1Ί εγrιι.α·
ταλείπει τά παλιά σώματα, γιά να
πάρη α.λλα νεώτερα.

ΓΑΛΑΝΟΣ
ού τέμνουσι τήv ψυ
23. Τα
χή-v, καί τό πύρ ού φλryει αύτήν, ού
bέ μήν τό ϋbωρ μαλάσσει, η ό άήρ
μαραίνει αυτήν.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Τήν ψιιχή σπαθί δέν κόβει, οϋτε καL
(φωτιά τήν καίει,
νερό δέν τή μαλακύJ-νει, οϋτε τήv ξε
ραίνει ο.γέρας.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Τά οπλα bέν ,μπορούν νά τήv δια
πιράσου-v, οϋτε ,ά την χάψη μπορεί:
ή φωτιά, κι' οϋτι τά νερό. νά μπούνε
μέσα της, κι' οϋτε ό άγέρας νά τήv
ξεράνη.

οπλα

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟ'Υ'ΛΟΣ
Τήν ψυχή τό σπα:θί δεν τήν κόβει,
ή φωτιά δέν την καίει, τό νερό δεν
την ύγραίvιι, ό άίρας δέν την ξεραt
\ΕL.

ΓΑΛΑΝΟΣ

*

Κεφ. Δ' 3. Πολλαί γεννήσεις κ.αL
σού καί έιιού έγέ-vοντο, ας έγάJ μέv
άπαξαπαισας γιγώσκω, σύ /)' ου.

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Ι1εννήσεις δικές σου κ.αί δικές μου
πολλές ώ; τώρα εχουν γενεί,
πού έγώ τίς ξέρω ολες, οχι ομως χc,L
(σύ.

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΠολΗς εΙναι οί περασ,μενες Μου
ζωές, καθώς χα� οί δι�ές �ου, �
_
,
'Αρζουvα. Έγω τις γ,γωριζω ολες, ο
μάστι
μως έσύ δέv τlς γνωρίζεις,
γα τιiJν ΘΧ,θρων.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟίΠΟ'Υ'ΛΟΣ
Πολλές γεννήσεις καί σένα ;,..αί μέ
να εχουν γί,,ει, τίς όποίες εγώ ολες
γνωρίζω, οχι δμως και σύ.

ω

*

ΓΑΛΑΝΟΣ
6. Ei γάρ καί άγέν-vητος τυγχά
νω ων, καί άναλλοίωτος τήν φύσιν,
καί κύριος των οvτων, ά.ναλαμβάνωv
δ' ομως τήv ϋλη,γ τη οικεί� θελήσει,
<ιvανθρωπω).

ΙΛ Ι ΣΟΣ
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ΒΡΑΤ_ΑΧΟΣ

'Αν z' εtuαι άμηαδι.ητο; zι' άγέν
(νητο:
·,..αl zί•ριο: τιϊΗ οηι•JΥ.
δταν στην ϋι.η ιι;ταίΗ•) θεληματιzά
( ,αl γί, οι•ιι' α,·θρω:το:.
ΖΩΓΡΑΦΑ,ΚΗΣ
'Αν zαl 'ΕΎώ ε[μαι ο αγεπητο:,
αν zαl 'ΕΎώ ε[uαι ό αδιάφθορος uέ
σα στφ ίδια Μου τψ ίmαρ!:,η, ά,
,αl 'Εγώ εtuαι ό Κί•ριο: δλων των
ί1:τάρ1Ξ.ει,Jν, ιιολοταϊ.-τα στηρίζοuαι πά
,ι,J στην ίδια Μοι• τiγν qί•ση, zαl γ'<',
νιιuαι μέσα στην ίδι(f Μου τi1ν Μά
για.
ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
Διότι αν ,αί εfuαι ο.γι'\\ ητο:, άuε
τάδλητο::, ί'αl κύριο:; των Οντω.ν, .παί.Q
νο.τα: μf τη θΟ,ησή μου ύ)_ιzη μορ
q;ή, γί, οuαι ανθρω:το:.
ΓΑΛΑΝΟΣ

*

7. "Οταν γαρ τη: uέν εύνομία:
μιίωσι: γε,ηται, τη: δ' ά,οuία: αίο
ςη,Jιc, τοτ' iγόJ σαρ,οϊ•uαι.
ΒΡΑΤΣ.Ί.ΝΟΣ
Και δταν ή δικαιοσίrνη λιγοστεί•ει
;ωl
το� ίί.δικο , στόν ,οσuο βασ
· ιι εύει
,
τοτ ' f,σuρκω,ουuαι.
ΖΩΓΡ.Ί.ΦΑΚΗΣ
Κάθε φορα :τού σ&ύ\'Η τό Δάρμσ
rι.αί άνiρχιται ή άδι,ία τότε ΈΎώ
Υf\"\ιι'μοι.
ΜΕΛΙΣ Σ.Ί.ΡΟΠΟΊ'ΛΩΣ
'Όταν λιγοσηύΗ ή δι,αιοσί•νη -καί
.ϊrρισσεί,ει ή ά,ομία, τότε ίγώ νσαρ
-κύJ,ou.uι.

*

ι

ΓΑΛΛΝΟΣ
9. "Ο; τι: ά)ηθιϊJ: ο[δr την θείαν
μου γέ\\ησι,, αuα ,οί τύ. θιίά uou
ϊργα, οϋτο: lγ,ατα) LQ'[ciJν τό σιϊψα,
ού τι,γχάΗι :τα) ιγγεγεσία;, ό.J.λ' l
μοϋ.
ΒΡΛΤΣΛΝΟΣ
"()ποιο: !:,έρει :τοιό: rI,' ό σ/οπό:
τη; θtι,(Ια: μου γ{\\ηση:; zαl τιίJν
([ργων των Οεϊrι.ων μου,
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δταν τό κοιl(fάρι του 'δίο στi1 γην
(άφίσει
δέΥ 1Ξ.αναγe1·Υιiται :τιά και μα�ί ιιοιι
(ιιένει.
ΖΩΓΡΛΦΑΚΗΣ
Έ-κείνοc :τοί, γΗσρίtει ετσι μέσα
στί : όρθέ: ά�χέ � του:, τ�ν θει,1Ί γέ�·
,
' ηση Μου zαι το θεικο εργο Μου, f
κεί,ο:, δταν έγκαταλιίπει τό σώμα
του, δεν πρόκειται νά 1Ξ.α, αγε,νηθη,
ερχεται σέ Μι',α, ιο 'Αρ'Ί)ί,να.
ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΊ'ΛΟ�
�Οποιο: :τοα�uατικύ. γΗορίt,ει
τi1 θεία μου γέη ηση, χαί τύ. θεία μου
iχ,γα, αίrτο:, ύταν έγr,<αταλείψη τό
σίοu.α, δεν 1Ξ.αναγηνιiται, άλλά μαζί
uου ί,ιυ,tτω.

*

Γ.Ί.ΛΑ ΌΣ
10. 'Όσοι γύc:ι άπηίλαγμί,οι είσί
τη: i;τuθι•ιιίαc;, και τοϋ φόδοιο, χαί τοϋ
θι,μοϊ•, :ιαl i,μέ διανοοϋΥται, ,αl Ο.πί
t.οι•σιν ιί, ?μi, καί ,αθαρίtοVϊαι τη
γνι;JσΗ καί τη [γ:ιρατείr�. οίιτοι. fρ
χονται είς την φί•σιν μοιι .
'Όσοι εty' άπα)).αγμi,οι,
ά..το την ί:τιθυμία κι rίπ' τrJ qόtίο κι
(ι'.ωτ' τό πάθο;
,.' ίχοιrν δ) ε: τί; ί/.;τίδεc; του:; σε
(μέ,·α
:ιαl τού: εχει :ιαθι.1.ρίσει ή [γκράηια
(κ' 11 γνύJση
Ε,α γίνοι,γται μαtί μου.
ΖΩΓΡΑΦΛΚΗΣ
Λι,τρωμiΥοι ά:πό τήν [λ!:,η καl άπό
τό q,660 ,αί ά..τό την όργή, γεμίί.τοι
ι'ucό Μiνα, zαταφεύγονταc;
Μi.να,
;τολλιι ϋηα iξrιγΗσμι'yα άπό την αύ
στηρότητσ τιίJν γ,ύJσιων, [φθα,σαν
όJ; την πραγμστι,ή, ττιν φυσική Μου
ύ:τίιστuση.

σι

ΜΕΛΙΣ Σ .Ί.ΡΟΠΟΊ'ΛΟΣ
:-.ιότι δσοι εΙνσι άπuλλαγμίνοι ά
;τό Ε-]'[ιΟυμία, φίιί,ο κul θυμό, δσοι i
μi,α σzί:ττοντοι ,σί ίιστίςουν
μι'
' σ, δσοι μι τη γ,ύJση zοθαρίζονϊαι
καί με την ίγzρά-τεια, αίιτοl είσi.ρ
χονται στην ουσία μου.

σι

·,
/
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ΜΠΑΓΚΑΜΠΑίΝΤ ΓΚΙfΙΆ

ΓΑΛΑΝΟΣ
�εq-. IR' 13 - 14.- 'Όστι, lστί
φι,λοφρu>Υ καί ΕύμΕνης πϋ.σι τοίς lμ
ψυχοις, καί εϋσπλαχ,ος, ;,αί άιrίλαιι
τος, καί ά,1.Jπερήφανοc, ;,αί ό αύ
τός lν εύτυχίαις καl δυστι,χίαι� καί
ύπομονητικος. Καί άεί tύάρΕστ;:� καί
,
�
νηq:ωγ, και εαυτοί, κρuτιίJν, καί πrποuθ�ς έμοί, καί ά<r οσιούμενος τηγ
καρδιαν καί τόγ ,οίιν ίαντοίι Είς έμί,
καί λατρtύων έμοί, οίιτό; lστιν ύ ά
γαπητος μοι.
\

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
'Όποιος ε[ν' εύγΕΗκό; κ' εύνοιrι.ός
γιά τά οντα ύλα δσu. FχOt'VE ψυχή
κ' ε[ν' άιrίλαuτος καί σπλαχΗκο;,
καί δέν [χΗ Πfρηφά,ιιu., κ' εl,' ό
(ίδιος
ίς Εύτυχίις κιιί στίς δuστυχίΕc,
κ�ί
� ,
ftικος.
κ ε[ν υπομο,
Καί χαρούιιtνος ι[,' πάηα κ' ίγκρα(ηΊς,
κι' αρχοντας τοίι tαυτοίι του,
κ' εχΗ καί πεποuθηση σι, Llf\U,
καί καρδισ καί ,οίι εχει σί μένα ά
(ιμερώσΗ,
καί λατρεύΗ �ιιέ,α, κΕίνος είν' άγα
(πητό; ιιοu.
ΖΩΓΡΛΦΑΚΗΣ
13 - 1-!.- 'Εικεϊ,ος πού δ�, [χει
οϋη εγωισιιό, οί\η την αίσθηση τοίι
«έγώ» καί τοίι «δικοί, μου», πού εχει
σι•μπονοια καί για δλα τα ο\"tα καί
δέν [χει μίσος γιά κωέ,α πρiiΎμα
ζωντανο, πού ίχει μιαν i'ιρεμη ίσύτη
τα στηγ ιύχαρίστηση yαί στόν πονο,
πού εχει ύπομο\ η καί ελΕος, εκεί\ ο;
πού εχει μιάν ίκανοποίηση χωρίς επι
θυ,μίu., τη σταθερή κυριαρχία τοίι ε
γώ καί σταιθερές κι' άr-ιλόνητες τη θέ
ληση καί την άποq ασιστικότητα τοίι
ΎLόγκιν, καθώς καί μιάν άγάπη καί
μιά ) ατρεία πού ί--γκαταλείπfι σε Μέ
γα δλη τη σκέψη καl δλη τή λογικί1,
ε-/..είνος Μοίι ε[ναι άγαπητός.
ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Όποιος ε[ναι εύγενικός καί πρό
θυμοc σε δλα τά εuψυχα δντα, εί•
σπλαχνικόc καί ταπεινος, χωρίς ύπΕ
ρηφάνεια, καί ιιένει ό ίδιος σε εύτυ
χία καί δυστυχία, καί ύπομονετικός.
uοποιος ε[ναι πάηοτε εύχάριστος, νη

φάλιος, κύριος του εαυτοί, του και
μέ ΠΙ"ποLθηση σέ μένα, άφοσιu�μένος
σέ μέγα στην καρδιά καί στόν νοίί,
καί μέ Ι ατρεύει, αύτός ε[ναι ό όιγα
γημι'νος μου.

*

ΓΑΛ'\ΝΟΣ
13. Έ!; ου ό κόσμος ού ταράττε
τω, καί δστις lκ τοίι κόσμου ού τα
ράτητω, και δστις άπηλλαγ�ένος
στίν ήδονης, καί φθόνου, καί φό/\οu,
;,αί ταραχής νοός, οίιτός έστιν ό ά.
γαπητος μοι.

ι

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Κιίνος πού τόν κό01μο δi,,ν ταρίιJζει
;,ι' οιιτf τόν ταριί.ζει πιά ό κόσμος,
κ' fίν' άπαλλαγμένος άπό ηδονή καί
(φό/\ο,
κι άπ' τό <ι,0&,ο κι απ' τοίι ,οίι την
(ταραχή
κείνος ι[ν' άγαπητός μου.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Έ/..είνος πού δi-ν προξενεί λύπη
στόν κοσμο καί πού δεν τόν ταράζει,
ά) λά καί πού δίν λυπάται, οϋτε καί
ταρι'ιtcται άπό τόν κόσιιο, πού [χει
ιυτρωθη άπο τη Οολωμι'νη άναταρα
χή της κατώηρης <rύσεως καί των
;,υιιάτων της, άπό χαρά καί φό/\ο καί
άγχος καί lΚΙδίκηση, lκείνος Μοίι εl
Υαι άΎαπητός.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
Έκιίνος πού δέν ταράσσει τόν κό
σμο, ουτε ταράσσεται άπό τον κόσμο,
πού ε[1αι άπu.) t.αΎιι{,ος από ήδονή,
φθόνο, φό/\ο καί ταραχή, αύτός εt
,αι ό άγαπηιιένος μου.

*

ΓΑΛΛΝΟΣ
17. uΟστις οϋτε χαίρει, οϋτε λu
π�ϊται, οϋτε μισεί, οϋτε εφίεται και
είς ούδέγ λοΎίtεται τό ;,αλόν καί κα
κόν, καί έιιε σέ/\εται, οίιτός έστιν ό
άγαπτyτός ιιοι.
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
'Εκεί,ος όπου δέ λυ.rιϋ.ται οϋτε χαί,..
�ρεται,
,
οϋτε uισεϊ, οϋτ' εχει επιθuμιες,
άλλά καί γιά τίποτα δε λογαριάζει

ΙΛΙΣΟ Σ
τό κσ.ί.ό ό:τού θά τουρ-θεt 1) τό κακό
καί φέΥα σέ6εται, Χείyο� εfyαι άγα
(:τ.ητ ό; μοι•.

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

'Ε·ιεϊ,ο; :τού δrΥ έ-.πιθυμεί τό εύ
χάριστο ,-,αl δεν χαίρεται στήy έπα
ιrή του, ουτε μισεί τό δυσάρεστο καί
δεν λι-:τiiται στην επα φή τοι•, εκείΥΟς
:τού εχει καταργήσει τη διά.κριση ά
'\άμεσα σε εί,χάQιστα καί δυσάρεστα
γεγονότα, έ:κείνοc μοίi εfναι άγα:τη
τό�.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Ό:τοιο� οι�τε χαίρεται, ουτε ί.ι�πii
ται, οϋτε μισεί, ουτε aτtθυμεί, καί σε
τ�τοτα . δίΥ ' οχαρι�ει τό κ�λ� και
:
, εμενα
το κακο, ;,.,αι
σε6εται, αυτος εfναι ό άγαπημέ,ο; μου.

*

ΓΑΛΑ ΟΣ
18-19. UΟ.στι: ι'στίν ό αυτός έν
εχθριϊ> ·ι.αί q;ίλφ, χαί ίν τιμf\ καί. άτι
μίq, και ίν ψυχρότητι και θερμότητι,
και. ίν χαρq. καί. ί.ίt�:η, Χαi ουδενί :τροσ
,.έχnΗ, Και ό αυτό: �στι\' έν έ:ταίνφ
καi κατηγορu:ι, καί σιγήγ άσι.GJν, καί.
ευάρε-στο; τφ τυχόηι, καί άοιΧος,
ΧflL στερεό((' ρων, Χαί Θμου λάτρις, ΟU
τός ιστιν άγα:τητός μοι.

ΒΡ-ΑΤΣΑ Τ()Σ
uΟ:τοιο; εΙν' ό ίδιο; πάγτα Χαί γιά
(q;ί).ο Υ.αί γw. εχθρό,
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γιά τιμi;. για κα-ταφρόνια, για η1
(ζέστη, για τό κρύο,
για χαρά, για λίιπη, καί. σε τίποτα.
(δεν ε[Υαt κολλψ,ένος,
κ' εΙν' ό ίδιο:- σ' επαινο καί κατη(γόρι.σ.,
μα καl 1Ξ.έοει '\'U. σωπαίνει κ' ε{ν' εύ
(χό.ριστος για τόν καθiνα,
κ' ε!ναι χ,ι' αστεγος, κι' ό νους του
tfναι πάντα σταθερός καί με λα
(τρεύει,
-ι.είνο; ε{y' άγα.,;-τητό; μου.

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

'Όμοιο: ενα\'Τt του <rίλου καl του
ι'χθρου, �μοιοc; στήν τιμήΥ χαί. την ϋ
δρι, τiJ'\' εί,χαρίστηση χαί τόΥ πόΥο,
τόν r:ται,ο καί τήν κατηγορία, την
θλίψη χαί. τήγ ευτυχία, τό ζεστό καl
τό κρύο, σιω:τηλόc;, εί,χαριστημένος
·,ωί. ίκανοποιηι1ένοc; ό.,ιό ολα τα :τρά..
γματα -ι.αί. ά..τό χά,θε πρίiγ,μα, άπό
i:νcι 1()11:Ο, ε, α σ:τιτικό, σταθερός μέ
σα στό πνεψα του, αυτός δ αΥθρω
:το: Μου εfναι άΎσ.πητός.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Όποιο; εtΥαι ό ίδιος σε έχθρό καί
σε φίλο, σε τι,μεc; καl σε καταφρό
νια, στό κρυο Υ.αί. στή ζέστη, σε χαρά
zαί. σέ λύ:τη, ,αί σί τίποτα δίν ε[ναι
:τροσ-ι.ολλημένοc;, ίίποιο; μένει δ ίδιος
σε εJtαl'\'0- κ?-ί σε κατηγό_ρια, σι<;->πίi
.
' ε[ναι ευχαριστο:
και
στοΥ καθενα,
ά,έστιος καί μί σταθερό φρόΥημ,α,
χαί μίνα λατρεί•ει, αυτός ε[ναι σί μέ
'\α άΎαπημένος.

ι
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ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ το ΦΑΝΑΡΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΑΙΣ
ΠΑ.ΓΚυ)::\ΠΟΣ ΙΙΓΩΤΕ'ΎΌΊ'ΣΑ. ΊΊΙΣ ΟΡΘΟ\ΟΞΙλΣ
μέ συγκρότησιν ανfξαρτ11του Κράτου:;- παρ' ολί"{ον νύ. γίνn το
Πατρωρχtίον τη; Κωνσταντινου"Ιόλεω;, εάν συμφωνοϋσιιν οί χατά
την ληξιν τοί• β' πολέμο1 'Γρεί:; Λ1εγάλοι«Στ11ν διάσκεψηι τον Πότσδιιμ, τό 1943 - � ράφει ό προσφάτω;
επισκtφ0f lς την Τουρκία συνεργάτη:; των «Εικόνων>> κ. Ν. Κ υρια
ζίδης- δ Ίωσ1Ίψ Στάλιν �ίχf ζητ11σει νύ. yίνη τό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως ανεξάρτητο κράτο; σηΊν Πόλη, κατά τό πρότυπο
τοϋ Βατικανοϋ ση'ι Ρώμη. Τ11ν πρότασή του ά."tέρριψαν τότε οί δύο
αλλοι μεγάλο[j, νικηται τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου, οί ΗΠΑ, που
τις εκπροσωποϋσε ό πρόεδρος Τροίιμαν, καί ή Βρεταννία που την έκ
προσωποϋσαν οί πρωθυπουργοί κ.κ. Τσίί>ρτσιλ και 'Άττλυ».
Πιθανώτατα, ή πρότασις άπερρίφΟη λόγφ καχυποψίας. Ή έπι
σήμω:; αθεη Σο6ιετικ1Ί 'Ένωσις θά μποροϋσε, ίσως, σε μια νcα μορ
φή της παλαιii; «άγίας Ρωσίας», νά άξιοποι{1ση --llλλωc τε, ε!
ναι ά:τό λαϊκη; άπόψεως 'Ορθόδοξη χώρα- τό Οίκουμενικόν Πα
τριαρχείον της 'Ορθοδοξίας. Και δμως θά ητο μια ρεαλιστικ11 λύ
σις- καί εξακολουΟεί να εΙ•ιαι. 'ΑQκεί να εύρεθοϊΊν οί τολιιηροl Με
γάλοι. Μια τέτοια λύσις μπσρεί να δδηγονσε σέ σταΟερώπρη ρύ
θμισι n"i'Jν σχέσεων των δύο γειτονικών μας χωρών σί•μφωνα με τον
είρηνικο πόθο, άμφοτέρων των λαών τους.
1

1

οι

ΜIΙ&λλΟΔΟ:Ξ:01
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

'Ε,ω τό Οtκουμε·γuκόν Πατριαρ
χείον
Κωγσταvτι�ουπό.λεως στερνίi
τραγικες ι1'>ρες και κι,•δυνεύει όuύ
μη καί άπό εσωτερικό μαρασμό, λό
γφ τη� άραιώσεως τοίί ποιμνίου, βάλ
λεται και άπό τού� μισαλλοδόξους
φα·νατικούς της 'Ελλάδοc. Σε μια

στιγμή, δπου ή πρωτοδουλία τοίί 'Α
θηναγόρα γιά τήν άδελφική επαφή
σλωγ των Χριστιανών -ασχετα ά
πό την θρησκευτική της άξία- εχει
μεγάλη σημασία γιά την διεθνή στή
ριξι τοίί Φαγαρίοι•, ό ΟLκοι•μενικός
Πατριάρχης γίνεται και πάλι στό
χο: f'Υείνων πού ιουν σε κλί,μα πε
ρασμένων για πάντα αίώνων. Τήν
άφορμη εδωσε τό μήννμα τοίί 'Αθη-

"
ΙλΙ" ΟΣ
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ναγυψι γιiι τ,ι Χριστοί '")'f\\α zαl το
Νέο\· Ετο:, ό:τοι•, ιιπα:.ί• τι0)\" αί.
λω\, ι'ιη'qερε ότι σ υ μ ;τ ρ ο σ ε ί•
χ ε τ ιι ι γιιι τφ είρ11 \η τη: άνθρω
;τότητο:. γω την εi•ηιιει_,ία τη:. -zαί
γιi.ι τiι\ tΗ••σι όι.ι,,ν τιοJ\" Έ;ι_-zί.ησι
<•ΙΥ τοί• ΧtΗστοί• , σι•u:τροσεί,χετω
ι'ί.;ιοι•σοΥ ! αzοι•σο\ ! _..,χι uυ\ Ο\ ιιε
τί.ι :τι.ιηι•" τιο,\ Όρθοbο'Ξ_ι,η· ά Qχιε
;τισ·,ω:τι,,, , ι'ιίj_ι'ι ;ιιιί uετι• τοί• :τά:τιι
τη: Ρι;ιuη:. τοί• r'ιt•zηγοί• τϊ1: 'Αyγιι
ΚΙL\L/.Ϊl: 'Ε;ι/Ϊ.ησίιι: ;ιιιl τιοΙ\ αλί.ων
Χ ι_, ιστιωιοJ\" i,ί.ησιιιστι-zιο1\ ί�γετιοJ\" .
Ό μο\ιιχυ:, ι.σι:τιJ\, τοί• '.\ γίοι•
"OQ01•: Ίιίω,,(Ίο: Γι_, ηγοσιίιτη: �:.f
γειι_,υuf\ο: γω τυ ...
ίcγ;ιί.ηιΗι τη:
Ol'Ll�-τvoσf ι'χi1:, ί :τrνθ1,uί':.t: ι ί,τι. χατ<ι
;τι.ι• HLO\ ιί:τοστοί.ιzο\ ;ι Η \
Η, ;l
σι•u:τQοσει7_i1 σι•\ι:τάγπω . . . ιίιι οQι
σuο\: Κιιl zιιθαίι_,ισι\ ! Κι.ιτι'ι δε Χι
.ι.ίιbηuο1 τiη '.\yιυ(•ιίτφ,
σι•γγι_,ιι
ψiι.ι σyιτιχοί• :τηbωίοι• . τοί•: ui1
ο ι_, θοbο:.οι·: :τι_,ί ,Fι Η1 ι'ι..-τοστυιιι ι:�uε
θιι ;ιιιί \11 μισοίuf\. ίiyι \ιι συιι:τQο
σει•yι:,uεθιι μετ' ιιi•τιϊ,ν ,.
'Ο ;,,ωό: μο,ιιχο: biY ίιιμ(Ίιί.\fl
ι•:τ οι1•ε� τοι: οτι οι :τι.ιu:ται.ωοι zι1,Υ:,.
,
νι:, :του ΙL,ει�ι.ισισθ
ησα\" :τQο αιω
νι•J\", διι'ι τι'ι: ιίΥάγ/.rι: τη: τοτε έ:το
χη:, .,ι_,υi υί.ε:τιιν i:τίση: ιl ιι ΟQισμόΥ
bιί.ι τrJν εί•σεf,η ορθίJbοξον, ;τr,i_, θι'ι
i τοί.uοί•σε ,·ά i--τισ;ι,ει.1- Οη ίι νiι :τει_,ι
:τοι ηθη ιίσθι\'fιί•ντιι , ι.ιίρrτιzιη , χιι
ΟύJ; χιιί bι' t;ι: ίνον :τού θίι. �τοι.μοί•
σε "fί•Οrτί�ειν την χυμμφ,, ιιί τσιι
τσάριι !
'..\ί.ιiι i, Οί;ιοιιuε; ιzί,; Πι.ιτριιί.v
χη: ;τψιίlίη ιί: μίαν δ{) Ιι•ισι\, ίσχί•
<ιι•rΗιν �1; ι'ι..τϊι\τησι: εί: τοί•: rJrι\ο
τι,;ι,r,ί•:. Λrγει ότι
ή :τQωτοGουi.ί,1
τοι• :τι_,οη•Οιν ι'ι..-τό τι', ΙΙηί•μα τιΊ 'Λ
γιοy ( τι', i,:τοίον, μiiί.ί.οΥ, δicν 0i1 :τr
(!ιορί:η τιΊ: ;ιιιΟύδοι•: του μιίνον διι'ι
τοί•: bιορισιιοίJ: τιϊιy μητrJο:τολιτίΪJ\).
γ,.εχι,11μf,ω:, ιίνιΗ+1:υ/1μt:νο; ε.ί;
την :τερι•σιντ ιν ι'ίρσι,· τοϋ μετοξύ τιίJ\'
Έ;ι,;ι.ί.ησιιϊ,ν riνι.ιθίμι.ιτο:, ιL-τε:
«�Ιετrι ;ω.οέί.ει•σιΥ ετοι•: δια;ι,r,ίΗι
μεν i\rιργέστ-ερον ττι ν ιii.ήθrιr1\ :-"0τι τί, Πηύιιι.ι τό "ΑΎιον ίχίνησε τiι;
σzί1,•ει; ;ι.αί τιΊ; γρωrίbα: i' ι ιιϋιν ού
ϊί ;ιιιτι'ι τiι μέτρα τϋη· ιίΥθρω:τίνι,,ν
i:τιιrι•ίri.ξεων, ι'ιί,ί.iι χι.ιτά τιί μέτQΟΥ
τiΊ: bωρεii; τοϋ Χριστοί• 11,ιιί u>biι 
γψπ τα Gi1μιιτα ή).ώη· :τοι.ύ :τiριιν

u\

1

..

'

�

•

1

,

f

•

•

'

1967

τιοJν t ί_-τίδι,J\' i1ιιιΪJ\', �:τε χει να καί αύ
τη: τϊ1: Άyά..-τη:, εί: μίαν νέαν οί
/.Οbοιιητιχi1ν θεολογικi1ν προο.,τιχi1ν.
,'(_) σί,γχQο,ο: α,θρω:το: καί ό
,οσιιο:. ά.-τrιλοί•μενοι ί•:τό άιr ανισμοϋ,
δεν r'ι1·τrχοι•y :τλfον εί: 11)\' πολυ
τεί.ειιι\ τη: χριστιι.ι,ιχη: διαιρέσειΙJ:
,ιι' τιοJ\" .άτερμόνι,Jν άχαδηιιαίκιο)Υ
σι<:ητi1σει•)\. άί,λίι
εχοι•ν ά, άγχηΥ
μια: ά.,rι\-τi1Μ<•1:. Καί <ιί•τi1 ε!Υιιι:
Γιιγbιιίιι έιιιrά\lσι: τοί• Ένό: ΧQι
στοί• διi1 τη: :Ί1ιά: 'Εr;.;,).ησίιι; τοι'"·
ΟΡΘΟΔΟ!ΟΙ ΑΗΑΤΟΑΙΚΟΙ
Τυ ;τριοJΤΟ i:τίτιι•γμιι τη: t:ταJq,ϊ1:
τιοJ\ 'Ε,.,ί.ησιιίJν �νδέχετrιι νά σημιι
ι,,θf1 t\'Τό: τοϊ• 1 !lfi ί 11 ιίQχά: τοί•
1!ΙΙi�. ;ιιιτiι τi1ν t\"Τί•:τωσι τιΪJ\' κί�,(ίιΙJ,•
ΤΟΪ• J [ιtτί)lί(Q)'ΕίΟι• -χαί θι'ι ι{\'lll 1]
\l•>Gι: τιο>\' 'Ουθοδο'.Ξ,ι,,ν κιιί 'Λ.\ατο
ί.ιzιϊ,ν 'Ευιησιι,J\ ,
μ� ;τ1ι\1)ΎΙ'Qtκi1
τιί.ετi1 στiι, :τί,Η•1ηί 1οι•σιι τη: Αί.θιο
:τίιι: .
'0 )'_(•ψισμi,: 1(0)\' u ι_,θοbί,Ε.ι•J\' κrιί
ι'ι\ιιτοι.ι;ιιοJ\ ίcχ;ι, ησιι,J\ τrι\ ;,ον μ.Χ.
HL(�J\fl:
1.- Ε!yι i.οΎΟι·: δοyμιιτι;ιοιΊ:: Οί
μονοιι ι•σίτι: rίνιι τυi.ικοί ;τιιQι.ιδrχοΥ
τιιν μιί\ίιν τi1, Οιι:/.i\ν ιιί•σιν τοϋ Ίη
σnϊ• . Οί διιr ι•σίτε: όQΟύδοiΞ.οι ίι;ι:οστη
ΙJί�οι '\ ίίτι ίι ΧQιιττι'ι: bt ν r[χε μιίνοΥ
Οιικi1 ν, <ίi.ίιΊ. ;ιιιί ιίνθρι,,:τί\·ην φί,σιΥ.
�-- Είχι i υγοι•; οί•σιαστιΧι:ηε(>ον
;ι,οσιιι;ιοί•::
Τον <Ι ο(Ίον τοί• uQθοb,ϊΕ.ου κιίσμου
:τύ,: ίιν hiν tτι_,ιιfιοί•σε '/.(j.,Totrι διιιχω
ι,ιστιzi ι γυιιιιμη ίσι,,:; ,ι'ι τόν ιί.-τορ(>Ο
ψ,ί•σε () zo.run: ηϊ: 'Λ q: ριΧη;, u;ι:ου
τυ)(!(( �;{l'/.fJl.tTfί U χριιπιανιΧό; μ<)ΥΟ
rμ•σιτισμυ:.
Σ i ι μrψ.ι οί δογματιχέ: διι.ιφΟ(ιες
:τrριουί�ο\ τrιι εί: τi1ν «διrιιι οQιΊ.ν μια;
/ f Ξ.εω: , '/((ί γιά χοσμι:/.ε� διαφο(>ες
οϊ•η ίιίγο; :τιά Y<J γίνεται .
'ΙΙ ;τι_ιοιτ:τιί.θι·ια ιιύτη ιί.τοτεί.Fί ϊνι.ι
uί ΙJο: τη: γι η-/λ;Jτερη:; ποοσπιιθεί.ι1ς
για τrιν ίνι,,σι τίίιν χσ�στιι.ι\'ι:/.G1ν lκ
,ι.ησιιϊ,ν, :τού ι'ί. ι, yισε με τι',ν περίφημο
bιιί.ί.ογο 'Α νι.ιτοι.η; zuί Δύσεω;.

r

ΕΙΡΗΗΗ ΕΗ ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΙ
Στϊι; 27 'Ιανουαρίου ύπεγρά.φη
τr.ιυτοzρι,_ νιυ; στ-ί ι ν Ούάσιγ.ι.τω,·, τό
Λ<J\·δίνον ;ι.ιιί ττιν
Μιίσχα διεθΥης

1967

ΧΡΟΝΙΚΑ

συνΟή•.ιη, περι ωταγορFύσεω::: χρησι
μοποιήσΗ,>ς τοϋ Διαστήματος διά τή-ν
έξαπόλυσιν ;τιιρηνικων �πιθέσεων μέ
σω δορυιrόρων 11 διαστημημkκών πυ
ραίtλων. ΊΙ σι,μψ,ηία αύτή, γνωστή
ώς «πυρηνικiJς ά<rοπλισμό; τοί• Δια
στήματος>,, ι'!ποτελεί τόν καρπόν μα
κροχρονίων διαπραγματεύσει,ιν, τήν
δέ: uπογραφήν τη; ιχαιρέτισεν ό γε
νιικός γι,rψ,μαηύς τοϋ ΟΗΕ κ. Θάντ,
είς μηνύματά του πρύ c; τούς ήγέτας
'Ηνωμένι,Jν Πο)tτfl<ί�ν, Μεγι'ιίης Βρε
ταννίας καί Σοtίιfπκη; 'Ενύισεω:::,
ώς εν πρόσθfτον 6ημα διι'ι τήν κατο
χύρωσιν της διεΟ,οϋς είρi1νης καί
άσq,ιιλείας ;ωί τήν άπομά-ι.ριl'\,σιν τοί•
πο�ίμοι>.
Ωστε, έ:ηδιι:ικετω ή <'iπί γης εl
ρή\ψ> ,ι'ι ;τροΟ.Οη μiσω τοί, .'1ιαστή
ματος.
'Εξ lίλtλο1•, i1 σt'fHf <•η ία J'ι1θορί
tει τι'ις άι�χι'ι.c; ;τού θι'ι διέποι•, έφfξης
τάς ένfργfίαc; τιίιν δισ<rόρων χωριί�ν
είς τήν iξfρΗ',νησιν καί χρησιμοποίη"
σιν τοϋ έ!:,ωατ,μοσφαιρικοϋ Διαστήμα
τος, σ11μπεριλα.ιι6ανομένης της Σε
λήνης κrιί τ6Ίν αί λων οί,ρανί<•1ν σω
μάτων, έ;επο, ήθη ιί; τi1ν fδραν τ<Ϊ>ν
ΉνωιιένωΥ Έθνιί>ν καί έψη<�ίσΟη δ
μοφονωc; κατά τήν τελιυταίαΥ σύνο
δον της Γε,ι-ι.η� Συνελεύσεω;.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕλΗΝΗ

'Εν τ<Τ> μεταξί,, στήν κοί•ρσα πρό;
τήν Σfλi1,η επεσιιν τά :τρωτα θύμα
τα. Οί
Άιιfρtκιινοί ά.στροναϋται
l'χρίσοπ, Οί�άιτ καί Τστπε (έκ τιί>ν
όποίων οί δί,ο :τρ<ί>τοι παλαίμαχοι τοϋ
δ•αστψατοc; καί ό τρίτος Ετοιtιιο;
γιά τήν πιιρθε,ική του πτησι) έκάη
καν μ�σα στόΥ θηλ_αιιίσο<� τοϋ διαστη
, την διαρκεια ν δοκι
μοπ?..οιοι•, ,ατα
ιμ<ί>ν της πτi1σεως.
Τό δυστuχηιια
σιι,i6η άπό ιrωτιά μέσα στόν θαλα
μίσκο, ποί, i;ερράγη ά:τό ά.νεξακρί6ωτη αίτία.
οι τρεϊc; ά.στρονrιίrτε; έπρόικειτο \(1
μετάσχοι•Υ σέ: περίπατο στό διάστη
μα στά πλαίσια τοϋ «Σχεδίου Άπόλ
λω,·», πού ά.ϊο6λέπει στήν άποστολή
ά.στροΥαυτωΥ στήν Σελήνη.
Αύτή θά ηταν ή δεύτερη ά.ϊοστσλή
στό δkάστημα. 'Η πρώτη εγινε έπι
τυχώς πέρυσι. Προ6λέπο,•ται έν δλω

67

όκτ�� ά.ποστολιιl διαq,όρο11 τύπου, με
ριιντειίοίι στό δι{ιστηιιιι καί ά.ποστο
λή μή έπη,•δρωμένηc; «σεληνιακη; ά
κά,,:οι>», προτοίι σταλοί,ν αΥθρωποι
γιά νά :τα τi1σουν πόδι στόν χλ<•}μό
bορι•φuρο μας. Αί,τό σχεδιάt,εται γιύ.
τήν ,ηι,ίοδο μεταξύ l!J68-L971J.
'Ηδη, οί έπιστi,ιιοΥες τοίι ι'ιμερι
;,ιιΥικοϋ στρατοί, :ηιραιιατίtο\Ται με
διάφορt; μορq:ές φ,,:ικης iΊ ζωικής
tωης - μυίιχλtς, βακτηρίδια καi εν
τομα ι'ίιιuο1'--- πού, θε,,1ρητικιί)ς, θά
ι[,αι δυΗηό, Η'ι κω Ι.ιfργηΟοϋν ί1πό
τί; σιιΥΟηριε; της i:ιι<rανFία; της Σε
λήνης.
Κι' ιιί,τό γιατί ή Σιλή, η δέν θεω
ρειται πιά fyτελiί�ς 'Ιfι.ρύν σώμα.
'0 Σοf>ιετικο; ι'ιγ,αδηurιικός Άλi�ιηιδρο� Ό:ιάριν, διcιιθι•1;ής της
Βιοχηωίας της 'Ακαδημίας Έ:ιιστη
μiί)\, έδήλωσε δτι, παρά τήν Υε,ρiιν
έ�ιιφάνισίν τη�. ή έπι<rάΗια τη� Σε1.ήνης il,αι πιθrινον 1ίι ά.:ιοκρίιπτη
Υά.:ιοια ιιορφή :τρι,ηογόνου tωη; ά
κόιια καί κάποια μορι�ή ϋδατος.
ΤήΥ tδια γνι;)μη διετύπωσε στίς
'Η,ωμέη; Πολιτείες ό 'Αιμερικιινός
έ:ιιση1μων δw..τωρ Ντουά.λντ Μέν
τtFλ, ά.στρονόμο; τοί• ΠανF:τιστημί
ου τοϊ, Χάρλαρ,τ. Εfπε ίίτι ϋστερα
ά:ιό 10 εω� 15 χρόνια οί άστροναϋται
Οι'ι. ιιπορούν νά ,-αλλιεργοί•ν κήπους
(1ti1ν Σελή,η καί ,ά rξασφαλίtουν
τό νερό τοιι; ά.,,ό τό «Υερό κρυσταιλ
λώσΗοζ» :ιού περι(χου, οί δράχοι της
Σ1c"λή,η;.
Η ΠΡΩΤΗ ΖΩΗ

Στήν 'Λιιfρική, δύο έπιστήιιοΗς
τοίι 'Ι,στι t10ύτου ΚάρΗτtη, δ Κλί
q;ορδ 1άθιοιι; καί ό Ρόμπερτ Μό
σερ, :τροσπαθούν άπό χρόνια ν' άνα
κιιλι',ψοι•ν τόν ιιηχανισμό :ταρα,γωγης
tωη; στ�ν :τρώτ,:� φάσι τη�, κ?-ιινον
τα� :ιειραιιατα σε δοκιμαστικοι,ς σω
ληνεc;. 'Επί τοίι παρόyτος, ί,:τοστηρί
tουy δτι τό κλειδί στό τεράστιο πρό6.ληιια, :ιού άντιμετωπίζει ό <Τ"ι.επτό
ιιενο; ι'ί.νθρω:ιο; γιά τό :tiίi; έtμφανί
σθηκε ή Ζι,�ή :τάνω στό φ) οιό της
Γης, ίσως ε{Υαι τό κυα,ιοίιχο ι'ί.ζωτο,
ενα, δηλαδi1, ά.πό τά ίσχυρότερα δη
).ητi1ρια.
Κατά τού; δύο έ;τι.στήμονας, ή
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:τ,:,ι,,τιιρyιziι ιΊ.τιιύσq:αιρα τη: Γη; ά
:τοτεί είτιιι ι'ι:τσ ύίiθQιο ΧQίί.ιια ιιε
θιηίΩι· ,ιιί <1.ιιω,ηίη:. :τοί• <-i6οιι
f,ιι,:,bισθη ιαυ ί•:τεrιι:,δει: ιιzτίΗ:
,rιί ?ίί.ιε: ri.,τι\n6οί.ίε:. Καί τυ ά:το
τι ίεσιω τη: i1ί.ιιυη: i.εργείιι: :τά\'ί•J
ιττοι•: ϊιτι.ιοί•: τοϊ, ιιεθα\ίου :ιιιί τϊΊ:
άιιιΗ•1\ίι1: ϊ�τω i1 :ταριι":ωγi1 τεQαστί
ι1J\ -τοσυτ}ιτιι,, ,ι,ιινιοί7. οι1 ά<:.ι�Jτοι·.
' zατιι τi1
'.-\:το τu δηi.ητηιJιο αί•τι,,
θει,1υιι.ι τι�,\ :\Ιαθιοι·: zαί :\Ιύιτε,:,, ι'ι,α
:ττί•χΟη,ιι\ ιιοQιιιrέ: δοιιέ: :τιυ σί•\θι
τε:. .-\ir ,ι:_ιι1θη:ιω <Πη\ ι'ιτιιυσq ιιι
ιιι'nι•> ιιι•τη:, f.υθίιττη,ιι\
,_.,ι /ιιι,
στΩί <ivr..ε",10νιι, 1 (;)Ι..CΗ\οί•::. Ή i:τα
'1 η ιι� το \fψι ιιετψ Ϊιι:Ξ, τιι ιιοριιι
σι σι•\·fJ,τιι ιιίγιιιι, :τιι,:,εω1 fQ<: ιι� τί:
:11_1(!1τ}ί\1:: . Κιιι ι'ι:το το σηιηίο ηί,
το Ξ., /l \ ii i1 ι1.ιιη fJει, ,tιίιι, σί,•ιιq Μ\ ιι
ιιι τφ· ί,:τιιιιι\ i1 :τψ:,τη ιιοι:_ιιriι τη:
Ζι,.ι-1:: 1:ι_,ο})Ι 0f\ ιl..-το τι)i•: (;)/ΗJ.\ο\_ι:.
EK.\T(J:\l:\lTI'l.\ Υ.'Jύ,ω -τι'ψι
ιτω· /ιιί 11 Ηzι:.ιιι τί•ιιγr τη Γη . Κατ.,,
(Lιο τη, ;ιιff(L\Ι:tr.1, iJu(,):, τ)Ί:: cl.:τύ
ί ι•τη: σιr•,υΊ: ιιιιι :τψ,,τιιΙJ)'_'Ζi) ιιο,:,
'111 Ζι•1η: t'ι(ι'(ΟΟωΗ'f . '(_) )'I_JO'\O: b�\'
τ 11 Π/ι,τι,,σι . '.\ηίfJι τιι, τiι t,o))i)ηrτr
γ' 1Ί\ΙΙ.,τι•yfJϊ1. '\ιιιι i ι ,ιι.τιυγιισί,ι
-ί• .-τrΊι:_ιΞι tιιJιιίη•τιιτη ---<;rτu /ιιί οί γΗ,,
ί Ο'(Ι/f: ιιιτι,(,,,ιι: .
�ι-:ιι rτιγιι i ι Γϊ1 zιι•ί•ιιΟψr ι"ι
τ,.ι "/Ο.ΤΗ/ <,ι:το τιΤ)\' i�ι-ί ιγμi\(,;\'
:tιJ
ηι1� τι7η ιιουίι•J\, ιι,\ :ιίοt·τί<ΤΟrrιο, �ιοί
ιί..,i, ,',ιιη ί:, η, 1 1 ,�-τοίrι i rιy_ηιιιιτίσΟη
fltι'/οτι-ι_Η1 ιΗθω: το ,�-ι_μ, i'ί. (!ί' ΗΗ \fl
}ισbί•η rιτφ ιί.τuοrrrι ωψι . ΣτΙJ ιΤΤ(ιι,,
ι«ι ιιι\τιι Ζι,,ϊ1: t,,:,ίσ/ιι, τιιι ί,ι.u 1ιι y_η
μιzιι rττιιιyΗιι ,ιιι οί Ιιιισι:ι�: ί:Ι}:,
:τι,ι1 nt''\ Οι-τοι•, rT)JUtlJH τι,ι•: :ι,J°\τυ.
,οι1: 1',ι_,γ11\(f"'Η!()ί•:.
.\f'{fl )'1tι_1ιιzτη,:,ι1ηιr1ι ί, δυ :\1ιί.Οι
ου::
. . ,'_\-τi, τι, iι1-1-ι,ο οι' τι, ;ιιι.τιJι
. ι. .ι:το
:tQι)fιι• 11- ί, (ί_y(Jι_Η1, .-υ,: .
'\ιιι1. ;.,ιι.: ι'ίι.ι.ο: ;.ϊιι1τ;μΗ1J'\, ;J
hι'1/τι,,,_1 Eu,f/(T()\, i'Jιιιιιι,ηfί. 'Ειι.'\',
ii-"/1-1. iΊ :τι_Η ηογιηη (J.τuιΗΗfΗΙ()Η <1t
νίrJτοτι, (Lϊο ιηΟϊι,ιιη· ,γηi, ιίuuιιι-,ίο,
Οα ι-ίϊι- ιί-τι,ιηίΗ- ιιι:τιιιο ίχ"\Ο: ιίuur1,1ίιι: rτto\' -ιηι\<J ιιιοιι,, i\Ι,ι i\f\' f·μι
:τ<ιΤF ιί•ι_,ιιι1-1 τiτ,,ιο . ΙΙιΟα\1;,η,_11)\, ιi
"/fl. f-ί\ιιι ,ιι :tl:(ιtfί)'I: i 1 :τ(ιt•JΤογιηη
,ίτuυσιι ιιιυι1 μι,\ι,Ξ.ιίί'Jιιι, τυι-, ι'.ίγfJψι
;ιι,:, r'ι:r1;TU\ -,ιιJί ίthtJογι,νον . 'ΙΙ i 1 1.ιι1,ι! r'ι,τι,(J(,ωίυ Ου .,ιJ<!!Ι"ΙΙJ'{ι μ,τι1
1
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_ ί1δρο
:τρι7ηο\', ,;χ, άιιινο:;εα , ι:ιι.ιιι

ρρ ισ ο
\ α .ε
α \' \
? :πό , fι τ ,·, μϊγ,
;ιι• �Ο ό=.ί1, f
μα ιιεσ,ι στοιι: ωκεανου�. 'Α:το το
ιιίyιια αι•τύ, διίι .πραιτέρω άχ-τιyο
ι,01.ησει,,:, 9ίι :ταρiιχ.θηcτα\' τίι άμι νο
:Ξι'ιι, ι'ι-τιιραίτητα yιίι τi1ν f\'α();ι τη;
::,,,ϊ):.
Τιι :τειQάιιιιτα τεί\Ο\'\' σ-τύ\' ελεΎ
)'_0 η7η bιαq UQί•H ά.-τuψεων. Τύ πιθα
εί \'111 γίι zαταλ11;οι•ν σέ
ΗJΤf ι_>Ο\
. ο ιί.-τοτ{ λεσμ<ι: τι']\' :ταρα yωγi1
?ί.iλ
nι•\·Οπιzι7)\· :τσωπι\ί7)\, :τοί• θά ϋοη
Οοί•σι στi1ν ιί\ τιμετω:τισι τοί• :ταγκο
ί:τισιτt.D'μoi-,_
:τυο(,i.iμιιιτο:
rτιιιοι•
\f ν Οίι ί•:τϊιρχι :τ οτί :τιιΊ στύΥ zύ
rτιιο ίιι ειψι: τ,:,σq ίιιι•η ,αί :τιί\ίι !
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΗΘΡΩΠΟΣ
Σί•ιιιι ι•>\ιι ιιi :τηί.ιιιο\τολοyι-zι'ι fί•
tHJltHTH -ΤΗ [):τοία (J\'\fi't: \'Τ(_)( )σε ϋ
ι(_)f\'Η� στί}\'
fTHIJ(l ιι-το :τΟΙ\fΗΪ:
'
ιίιι ιιι/ι<\Ι/.1} 1 1:τιιυο 11 ί•.-τi, τύ\· :ιιιΟ11Ύη
τ-ι1, bυιι .\ t}/fl• ί .τισ-τηιιοη,iι ιί..-τυ
ιττοι η- οί -τιιΙ.ωιηFροι :τυι1γονυι τnίί
ι'ι\Ηr1_ ι,,:τ111• i,f<J ωίσtJησu\' ibϊϊ, :τιιίν
ι'ι:τΙJ J:Ι.(JIJO,IJIIIJ χ,:,υ\ω. !11' ι'ίi.i,ι Ϊu
γιιι. ο-τι,,: ί:Ξι'ι yησι σi ιιίιι πυυσq u
τη ί'JιιιιιΞί τοι• ί, :τ11iωΟ\ΤΙ)ίι,γο: zιιί
11\·Ο ,_. ,,,_-τοιι',yο� /1ι/-Jηγητi1:, ί, ιί.cτοχω
ι,ισιιο: τοίt <ίΥΟ,�ιι:1:τοι1 ιί.ίυ τUν :τί
Οψο ίyιη ,,Jι\ 1.0011.υοο γεΗi: .
'l[ ι'ηιι,οί\1,,<11; τιιί• .\iι:ι.fιι rτυγ�:τε
(1f ιη τιι\ ίΛJισι ιιιίi: ίιιιιί.δυ� ιίνΟιιι,,
Χι'ιι__ι
,οιο"/1 1\ το,-, Ι :(η�-:τιστηιιίοι•
t,ιι,_,\Τ Ι'Ιl\ι,,ιι . Ι!οιιηί•:), ιί: τί ιν
ί,-τοίιι\ ί/Οιnιν ιί,ιιιι {,_,ιτω 11 τελευ
τιιω rίω,ι'ι.ί.υψις (στην Αύστρωίιι)
i \ο: ιJιττι,ίt ιί\ fJΙJf•ι:rot-ιδol ίι:τιί ΙJ .Ξ,t
' ,: ' ί 11ι:ιί11: :!.:,ιιΙJ. ()() (J }Τ(Ϊ)\', Ί-Ι ιv
ιογι,) ιί, Οι,.ι,.11:τυFι(')-lι :;., i�.τ,ι..(.Ι'Ξ.t:; τΤι ;
\i•rιτιJιι.ιιιι: Οιι,,ψίτω τ,:,ι_,ιι ί, :τΙησ,;
στΗJΙι: rιι•γ'(>\'1\: τοϊ• σημιιιι\οϋ ιί.1·
Ο,_ιι;,:τ,J1, ιιιl,οί•rιιι Τιι\ i:τιστημονιzi,ν
;ι_ιιιJιι·πψ,ισuιι\' .\ ίιπτιιιι.ί ο:τίΟ ψr,;.
1

1

1:;

Η ΒΙΒΑΟΣ
'.\ :τιι τι� Β ιJΤι/ιι\ i, zιι τιιGιίi).ετω
Κιι.θ(Jί ιzι7,ν
:τι_,ι,σ:τιιθ, ιιι σι•uιι (,ι\ ία;
roi \ιομιιι_,τ,·�ι,uί""'. "/ιιJ. i\(J i.νιοίο
/f ί Ltf\ r,ν τi'ι: Β ί(,ί. ιη•, μί :ταρrιμει:_ιι
rτιω ίι ,rι: i:Ξομιί.ιι•,rτι τι,,ν :τΙJi.ωοτi
t•''\' bιιιrι σψϊ,ν γιιΊ. τί; μ�τι.ιφρι'ι.σει;
ΈΙ."tt·;ετιη
ιi,,..ιιτμί\,,,\ :τι 'Jιzο:uϊ,ν.
ω i:τιτει•χΟf1 σι•uιμ,,νία ,uί ν<J {πα.-
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ΧΡΟΝΙΚΑ

κολουθή,ση μία γιγαντιαία ι-πιχείρη
σις μεταιrρr.ι.σΗιJ:; της ΒLδλου σε 2.
200 γλωσσtς καί διr�Ηηους. 'Ί'πά,ρ
χουν σήμtρα ιμtταφράσεις σε 1200 μο
νον γλώσσες καί διαλiκτου;, άλλά
.πολλές ε[ναι ι'1πηρχιιιωμi\fι; και δυσ
νόητες. θιΊ. χρΗασθη νέα μετάφρα
σις σε {υι)ό λεκτικό, ΕJιίσης ιπiκτα
σις της μtτu.φράσtως και στίς γλώσ
σες δπυυ ή Πίδλος ε[ναι τελtίως
γνωστη. 'Έτσι ΟιΊ. διu.δοθϊΊ -τούλά
χ�στον σύ.ν διf,λίο, οχι σιίν πίστις
σε ίίλο τύν JΙόσμο.
Έν τιϊ, μπι1!:,ύ JΙuί ηΊ. άγγ)ικά πα
νεπιστr�uια Καίμπρι τζ καί 'Οξφόρ
δης fτοιμάtοι•ν μία ,έα μπάψρασι
τη:; Βίωου. Μ, θύ πρόηιται περt
τροποπnιήσε,ως τiις 1 (δη iν χρ{)σει
«ΕχJδοχη:; > Ι3rισιΙ iωc; Ίu.ιu16υυ, άλ
λά περί ,iι1.; � !:, όί ωι � η ρου ιιεταφρά
σεω:; άπύ την Έ6ιΗ1ι,ιη ώς :τρό :; την
ΠαλαιιΊ. Δια,θήJΙη. ΊΙ tργα,σία rχει
ι'1ρχίσΗ τό 19-1-9 JΙαι δttςάγtτ<Η άπό
σmεργtία ϊπιστημυΗ•Ι\. Λiγfται δ
τι ή Εργασία Ού. 1ωραδοθn στα τυττο
γραq fία τηΙ' (1\Οιςι τοίΊ 1968 ΚΗι θr'ι.
κυκλοφορ{ιση οχι \[ιJρίηρα άπu το
τ{λο:; τοί, 1970.
Πισηύfται ότι ή ,iα μfτάφρασι::;
θά εfνω trια,αστr1τιJΙr1, δηίαδη πι
στi1 προ; τύ :τρωτοτι•ττο,, άλ)ύ. {;τα
ναστατικi1 ώ; πρόc; τό, iθισuύν τιί:Ιν
ά\αγγωστιul' τη; Βί61 ου ϊως τώρα.
Μπορfί, 1-iγοι•1, ή Βίδλu :; νιΊ. ui1ν
ιlρχίtει ιιί τi1, ιrρασι, <ι \ άρχfi ό
Θεο:; ΕΠοίησt τύ1 ούρα1ό1 JΙαι τi1ν
γηγ >, ίJ.ί[Οί• τu Π(!(Ι)τοτυτιον δεν άρχί
ί,Η fτσι.
Δύο παριηηρηταί τη:; Ρωuαικη::;
Καθολικi1; 'Εκκλησίας σmεργάt,01ται με τύ. συ1εσγfία τω, παΗτιιστη
uίων. ΊΙ 6οή0Ηά. των tηηίται είδι
χω:; προχfιιιέ101•
περί δογιιατικG)ν
tητηuά.τωl'. Έ:τί πu.ραδείγιωτι, tί::;
τι\ 7ον x.fq άλαιο1 τοϋ Ήσαία, δπου
ά, αιrέρεται
προφryτεία σχετική μί
τi1ν γέ11ησι1 τού Ίησοί,, οί καθη
γηταί q ρογοί•ν ότι τό ιlρχαίον ίδραι
κύν κείιιε10� δi-,ν ά,αφiq�ι οτι «π .? ρ
, ο ::;» θα γεl'Ι ησfι υιον και, ουτο�
·θ εν
θά <'ηοαασθii 'Εuμανουηλ., άλλα κάτι
αλλο. 'Ο iπlσκοτιο; Κρίστοq-ερ Μτιάτ
λερ, 1\α� �κ των παρατηρητιί:ΙΥ τοϋ
Βατικανοϋ, έδ-ήλωσεν δτι δεΥ Οά ί
.πιμείΥη στi1ν λέξιy «παρθiΥο;». Μπο-

α

ρεί, ε[πε, ,ύ. τεθη ή Ηξι; κ ό ρ η
πού δηλJJνει JΙαί την νεανικότητα και
την άγ\υτητα, ά1-λύ. καl παρακcίιμπτει
τό τιρόδί.ημα.
Καί πράγματι, αν τε)ικά. ι'.ιποφα
σι_σθη νά �ξοστρα,κι<rθii ή �έξις <<Π�1ρ
Οε,ος», θα προJΙΗται περι παρακαJμ
ψfί•Jς ένός προδλήι.ιατοζ, τό όποίον,
ίιμως, δ�ν συνίσταται στό δτι ιπρο
ιrηηι'ιθη 11 ο-χι ή γiννησις τοίί Χρι
στού η αν αύτή rγινε άπό παρθένον,
rυ λύ. στύ δτι περί παρθένου φέρον
το� ιί� την tωήν σωτηρα τυύ 0<όσμου
όμιλ οίη καl ι'1λλαι άρχαίαι θρησκείαι,
τοϋ σχ�τικοϋ θρύλου πfρι{χοντος συμ
δολισuυν. Τούτον άκριδωc; θiλοι-ν ν'
άποq•ί,γuυ, υί σύγχρονοι...
«ΙΚΥ λΙΙΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ»
Ή γγωστή «Συμφω,ία των κυνη
γG)ν» τοϋ Μοζι1ρτ περιεγρά.q- η στους
,<Τl1ιμ ς Νiας 'Τόρκης,> ώς «σχυΗ
σια σι•ιιφωνία», λόγω τού ρόλου πού
ετιαιξαγ, iκτός... προγρό,μματος, δύο
μιγό λοι
η,yηγετικοί σκϋλοι. Τούς
ιlχf προσλάδΗ ό διευθυη;ης της όρ
χί1ιστρας τοϋ q-εστιδύ.λ Ν {α� 'Ί'όρ
κης κ. Τό;μας Ντάν. Στις δοκιι.ιiς
fτιαιξιη θαυμr1σια το μέρος των,
διασχίtοντα:; την σκηνή κατά την
πρiπουσα στιγμή, με δηιια πιιθαρ
χημiΙΟ, καl γrωγίtοντα� ίiταν άκού
ονται τύ. ;,όργα τιul' κm ηγίίΊν. '-\λ
λiJ. στην τρει.ιιiρα τι.ι πρι1γματα δεν
πηγα ν χαί... τόσο JΙιι) r1.

Οί σκύλοι κατι I ψrΟησαv άπό ά
ρχισαν ν
στρ 
τοϋν,
ιιό;ι, }}
· �t. ίιλο ι..
'\ �
f
<r<•n τιιι προς του� διο) ιστα:;, 1α μτιερ
διίΨJ\ται ιίς τr1 πυδια τGJ\· ι.ιουσικωl',
,ύ. �ιτλήσσωηαι άπύ την λά.μψιΥ των
καλογυr1λισui I ων
ύπο:δηuάτων τιον
ικηλ.ιστων JΙαί Ιί'ι. ι'.ιποτελέσουν τό
«ιiι οί•.> τη:; ·Ι�ριιδυα�. ίίταν μίc ϊν αλ
ιιιι ;,ατηλθοy από τη� σκηΥiJς καί
i\ρχισrι\' ,α κυ/.λοq-οροίΊ1 fί� τούς
διαδροιιου; και μεταξύ τιu, καθισμά
των τGJ1 θεατω,. Οί τελευταίοι �ν
Οουσιασθiντεζ, ηρχισ
, α\' ,ά tητωκραυ
γά.tουΙ", νύ. χιιροκροτοϋ, Υ.αί νά ε
γερθοϋ1, εί:; τό τέλος, πολλοί διά νά
βοηθησουν ιίς τηγ σί1λληψι1 τG)\' σκύ
)ωγ.
Tl είχε φταίξει; 'Απλούστατα την
στιγμή πού οί δύο σκύλοι διέσχιζαν
1

1

ίΟ

ΙΛΙΣΟΣ

τiJY σι.η,ή1, u.έ: σοδαρότητcι, FΧ,ασαν
τό . . . βηuα τη: μοι-σι.Χij�. Και τότε
στη\' :τλιηεία �κοί•σyτrι.α\' γέί.,οι;; εί
ρω1 ι-,ια για του; σ;ιυλου;. Και εγιΥε
τό χα:ι.ο. �ιοτι τά ζιί)α δεν ί•πο-,ι..ρί,·01·
τοι. 'Εrι.δηι.ι,ηου\' πάραυτα Jίι αίσθi-ι
ματά τω1 ! Λοι:τον, :τοιό� εq:ταιξε;
ΑΙΙΘΗΜΑΤΑ ΖΩΩΝ

Έ:τιχαίρω:, ερχεται ά:�:ό τό Λον
δίΥον ιιιr'.ι ίστορία tι;Jω\', ιί,άJ.ογη
με Ti) I' q ιλία τοϊ• Δά.uι,1,ο; χαί τοί•
Φι ΙΤίο,•, τήy ό:τοίαν
ή Βρετrι, ιχi1
�
,
ι
ς.. ,
εταιριιι
:τροστασια:
τωγ
Lt•H•n· κα,, tωίχη;
τ�γραψε στο, άρχείο τη;
αισθηu.ατοι ογια:».
Ή Σάi.i υ ,zαί ό Μπόμ:τυ, 11σα ,,
γεί τονι; σ· ίνα ερηιω:ό δρόu.ο έ,ό:
:τ.ροrι..στίου
τοί• Λο,•bί,01•.
'Ότω
γνωρίσθηιαΥ ε[χαν περάσει τi1ν ίf�
ριμη ήλικία τGη· σ,ύιων. Σι•Ηδέθη
σαν ίίu.r,,; ιί,θί,: μic στι,ή :ιαί ιίδιϊιρ
ρη-ι.τη q:,ιλίv., ή ό:τοία χρ{ιτησε πέντε
lιί.ο,).ηρα εί,η•χισμέΗι χρό,ια. Στο
διάστημα αίιτο, τr'ι δt'() :ιαλα tGHι,
U,ί{ποντο χάθε μ{ρα 11 σχιδόν κάθf
μέ(J(ι χαί εταιζω u.α;ί στού; γειτο
νιzοi,:; cίγQοί1::;. Ξαq,ικά, μιϊι μf ρα, ή
Σάί.λ,• f:ταψι ,ιι Fχη τi1ν ίίρασί τη�.
ή ί):τοία άπο κωQό ίιγι\στευε. Ό ,ύ
vιu : τη� δίσταCε νι'ι τήν Ιίγάλη ϊξι,,,
γιά τiη qοtίο ic,ο� δυστ,•χήu.ατο� χαί
οί σι•να I τ11σει� τη; με τόν Μπύμπ,•
στιιu.άτησα,. 'Ο �πύu.πυ δεν u.Υτεξι
<J.l.i ο χαί μιι'ι μiρα στάθηyι εξω ά
:το , τi,, σ:τίτι τίι� Σ�λλυ, :ιλαίγο;ντο;
Χ<ιι ξυνοΥτα: την πο{)τα. Ό χυριος
τη; Σαλίυ τοί• ι'ί.νοιξε κσ.ί το ζιϊ,ο, μi.
,οημοσύη1 ά.Υθψ;;που: ;_�:ηγε :ισ.ί σ-yά
.
θη:ιι :ιοντα στηγ Σ σ.1 Ι.ι•, σ:ιουντυη
τα; την με τό ρύγzο� το,•, γιά ,ιΊ.
σηr.ι,,θη χαί ,ά C,γη i'ξω. 'Όταν :τ{
ιιασα, τiJ κσ.τ<ίJφl.ι της i'iΞ.<ίJ:τορτσ.:,
xoi λησε στό :ιλευρύ τη; zι' ετσι κα
θοδηγ<ίJντο � τηΥ, τήν :τηγε πε{)ίπα
το ίκιί :τοί, :τirv ω,σ.ν :τυGιτα. "Τ
στε{)α, τη, ξανάqερε σ:τίτι.
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'Α:τό έχείνη τή, ηιιερα, αί•τό έ
:ταΗλαιι6ά, ετο τακτικά ·τ11\' ίδια.
ι'ΙJ.;;,α. Κι' ϋταν σί- κάμ.τοσοι•c μηνεc; 1\
Σ άλλ,, πέθανε, ό Μπόμπι� ξαπλισθη
κε στό :τεtοί>ί.ι τη: είσόδου κι' εμει
\f t:ιfί Υηστικό: καί 0.\1:"ί\'Ο;, ω; στου
1Ίρθε ό κί•ριu: το\Ι , ά τόν σηκι;�ση
και ,ά το\' q:έοη σ:τίτι. Σε λίγο πέ
θω ε κι· ό Μπόιuτιο , άπαοηγόρητος
για τό, χαιιό τϊ1� Σ άλλl'.
Μιιι αλλη ίστορία «άνωτέρων αi.
σθημάτω" μετα'=.1,1 των tώων, μας
1-'ιιχεται ι'ι:"ίό τό Σάλτσrlποιι ργκ τη�
Αί,στοίιι�. Έ-κιί tοϋσε, ι'ιγάμεσα στα
ίί.λλα, [Ηι tιίrγο� πελαργίί:ιν, πού οί
zάτοι:ιοι
τοί•: ε[χαν 6αιrτίσει Χάνς
.
,rιί Εί.σε. Μιι'ι χρονιά, λίγο πριy ά
:τοδημ iισοι•ν οί ;τε i αργοί τη� περιο
)' η: γιιι ,οτιωτιρα κλίματα, ό Χάνς
μ:τι iχf!ηχι στίι τηλεγραιrικά κα1.ι;)διιι κιιί χτίιπησε τά φτrρά του.
Οί αλί.οι :τιλαογοί εq:υγαν κι' αυτός
fu.ιι1ι μύ,ο: στό Σάλτσμπουργκ. Οί
κάτοιχοι τόν λυπi1θηκαν, τόΥ περιέ
θιιλψrι1 κιιί τi,ν πηγαν στόl' πι.ησι(01:ερο tι,Jολογικό χί1πο. ':b:ν τούτοις,
f1ιι χfψ!•!\ΙάτικΟ Π{)!Ι)L\'ύ, εχ:τληκτοι
οί γrί.τοικοι ιιiιτηc; τη: iξοχιχηc; συ
νοι:ιίιι; τοί, Σ άλτιτμ:τΟ\Ι(ΙΥ'/4 f ίδι1ν
,ιι :τιΙιι(Jγi, μέσα στιΊ χιο\'ΙσμέΥο το
:τίο, Ht zof,η jiύλτι; ψηλι'ι ιστόν ού-
(.Ηι\υ, i:τrι1<,1 ι'ι:ιιιιt\GJ: ι'ι:τ' τi1,· ε(Ιημη
qι,,λι,'ι τού Χάνc. τΗταν ή �Ελσε !
Ε!yι ιiιr11σει τιι :τωδιά της καί τούς
111101•, συγγι1ιί: καl φίλους κ{ι.που
στήy νότιο Ί ταλία χαί εlχε ελθει άπό
i:ιι ί :τίσω στi, Σ ά1.τσμπο,1ργκ νά ξα
νιι(J(Ιη τον τοω•μιηία σίιtυγύ τη;!
Κιιί τον jiρηκε, διότι iξ iνστίκτου
:τrΊγι στr!\ Cr,,ολογικr'ι κηπο, iίτιο\Ι τόν
ιlχιιν :ταοιιδι;Jσει οί χωιιικοί. Ίστο
ΙJία συt,,γιχη� άψοσιύ1σεως ...
Σ '" rι1 τG,ντrιι λοι:τi,ν στά ζGJσ ?ιν
ΟQ<ίJ:τινιι αίσθiιμιιτιι άν<ίηFQα. 'Αλλά,
ι'ιπιί τιί ·ι ιι τ ι;1 τ ε (1 ο αίσθήμα
τα, i,:τω: 11 ίι:ιοκιιwίιι, ή ιτιιοσποίησις,
iίχι...
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦUΣ
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1 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
Τι'ι Γι,αιr Εία τοu «Ίλισοu,,, Δρα
γιησανίου li, (Τ. 122), Πλ. Κλαυ
θιμG!\Ος, Ε[ναι άνοικτά. μόνον καθε
ΔΕυτέυα 11 - ι ;τ.ιι. καί Παρασκευή
11 - 1 π.ιιι. καί 7 - 8 μ.μ.
illMB ΑΣΜΑΤΑ ιιι τιιχ. iπιταγήν
είς τή, bιΕίtΟtt\σι\: «Κωστην Μελισ
σαρόπουλο\, Δραγατσανίου 6, 'Αθή
νας, 122». '.\ ττοστολαί μέ τραπΕζιτι
κί.ις iπιταγά.ς ϊ1 l,·τολάς, μiiς δυσr.ιο
λεύουν. Νι'.ι. ά,·αγρίιιμται Χαθαρrι τό
�νομαη.�uηυμο\ καί � �ιεί,�υν.σι� τοu
αποστολfω�. 1 lLσι,) ωιο τυ ωτυκομ
μα τη� έ;τιταγη; \ί.ι γράqΗαι λακω
νuΧι'.ι. ό ί υγος άποστυλης τGJν χρηιιά
των.
TiiMH τόμων παρΕί.θόντων έtΙJ)\'
εΙναι 30 δρχ. Τιιιή τείιχου� δρχ. 10.
Δέν ύ:�:ίιρχοι•ν μωο\ωμ� να τεύχη Νο
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
15, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 33 ουτε
τόμοι 19�>7 καί 1962.
ΚΤΠ ΡΟ Σ : 'Α ντιπσόσωπο, τοϋ
« Ίλισοϋ,> δι' όλόκληρο\· τ11ν Κίιπρον:
«Βιϋλιο'Ίωλείον 'Α\ίων. Σ τυλιανοϋ,
Λψεσό; - ΚίΙJt(!Ος».
ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙΣ. Τεύ
χη τά. όπυία ά..τιΕστάλησαν στούς κα
τωτέρω συ, bροιιητά; μα�. iπεστρά
φησαν άπό τό Ταχυδρο.μείον μέ τήν
σψιΕ ίωσιν : «ιιετιυκησε» η «αγ\ίΙJ
στος». Παρακαλοu, ται δσοι τού; γνω
ρίζουν Υά. τούς είδοποιί1σουν ΪJ νά. μας
δώσουν τίις διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
ΓΗυργ. 'Αρκούδης, Λασ-.ιάρεω; 15.
Εύ. 'Αστέρη;, Χαγίων 12. Σπυρ. Ζα
κόπουλο;, Μεγα · οπόλεως 23. Δ. Κα
ραηι νό; - Φιλιππά,:ης, Άθ. Διάκου
36. Ήλ. Κίμος, Πατησίων 262. Θεα
γώ Κονταργί,ρη, Βουρνάζου 6. Ροδ.

Κράους, Δει,οκράτους 26. Σαρ. Πα
πu,δάκο;, '.\γ. Μελετίου 186. Κων.
Χιuηη:, Βελδενbοϋ 6.

ΕιΠΑΡΧΙΩΝ:

Άπόστ. Ά γγελίδης, Βενιζέλου 6,
'Αλεξ/ποι ι�. Ίω. 'Αλεξό.ιιουλος, Φι
λuππυυ 30, 'Έδωα. Δ. Κρεμλης, Τρά,
;τεζα 'Εμπορικής Πίσηως, Ρόδος. Κ.
Τζα6άρα, Τσιμισκή 167, Θεσσαλονί
κη.
ΣΕ ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΊ.'Σ
Έμμ. Δραγώνας, 'Αθij.·αι.
Γρηγ. Νώτα;, Άθηναι.
Φωτ. Ταμπουρii�, Άθηναι.
Λιλή Κόχικαλη, Πάτραι,
ΝΕΑ ΒlΒΛΙΑ
Παuλο� Μίχος : Παλαιοί Γερμανοί
Λυρικοί. (Βιογραq;ικά. σημειώματα
καί άvτιπροσωπευτικά. ποιήματα),
Άθηναι 1967.
Στέq:cη·ος Τηλικί,δης: Τό εtδωλο τοiί
κίικλωπα. (Διηγήιιατα), Θεσσαλο
νίκη 1966.
Κ. Ν. Τριανταq:ύλλου: Δύο λίδελλοι
κατά. Βενιζέλου Ρούφου (1863),
'Αθηναι 1963.
Κώστας Γ. Μί,σιος: Κuκλος Α, 'Αθή
να 1%5, (Ποιήματα). Κύκλος Β,
'Αθή·να 1966, (Πεζοτράγουδα).
Γιολάντα Πεγκί η: Ή θαυιιάσια πε
ριπέτεια (ΙΙοιητική σύνθεση), 'Α
θήνα 1966.
Πιiνο; Γραικό;: Μελέτες πάνω στήν
ποίηση τοu Σεφέρη, Β' 'Έκδοση,
'Αθήνα 1967.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ:
ΠαΥαθήναια, Δωδέκατη uΩρα, Ό
Κόσμος της Ψυχής, Πελεκάν, Ή-
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;τειρωτι:ιή 'Εστία, Θραιιι.κά. Χρο, ι:ιά,
Έλεί•θερο Π,εί•uα (Γιάν,·ενα), Πε
ριοδι::ιο 'Ελι φίδι,Jν Βορείου Έί.λά
δο:, Έ,/Ϊ ησιαστι,ά. Πρ0Gi.11ιιατα,
Ό Φυσιολάτρη:. Κρί;ως (Λο,δίνου).
ΑΠΟ ΤΟ l\ΙΕΞΙΚΟ
ΜΕ ΣΊ'ΓΚΙ::-;'ΗΣΙ ...
'.\:το το ::"11ε:Ξι,ο :τηρε ό διευθυ, τή:
τοίι , Ίι.ισοίι· το ά.,ολουθο γράuuα
τη: ,αλη: uα; q:ίJ.η:; ,. ΊφιγfΗtα:
Φραγ:ιου:
<'.\γα τητi uου Κωστη,
Σ όϋ γρα(fί•J για τον /Ii ισό,,, πι,ύ
uό/ι; lδιά6ασα τό τευχο:; !7. Το
:τρωl σ11uερα, ί:Jρα ίπταu.ισυ, ε:ιατσα
στο κρεδάτι uοι• ,α διr1δάσω, ε..τειτα
άτrJ ίνα γε,ι,ο q:υ•iοuι'τρηuα, γιiι
τή, 13' Συ,ά,,-ησι τιϊη ' Λ.θη\ίΪJ,.
'Όσο προχωρούσα, ηταν ά.δύ,ατο,
,ιι συγ,ρατηθιϊJ ίι:το τή συγ-ι.ι,ψτι.
τΗτα γ τ i τ ο ι α και τ οσ η, πού το
στηθο:; μου θασ:τα�ε, δε με χωρούσε
:τ (1 • .•
Τί ,α σοϋ πιϊJ, :ιαΗ μου ιί.Ι\�)ιτ,ι'.
Δfν ύ:τάrη_ει άιιιμ6οι.ία :τώ; �οϋuε

τ ρο μ ε ρ 11
ιιιπ t ::,1ιρετι,11 ί:τοχ11
:ιαί θ α ι• ιι α σ τ 11 συγχρόΥως. Εtναι
:ιαιρο:; νu. :; ι• :τ ν 11 σ ω με. Καl ό
Ίλισο:>, ----αν ιι:τορη ,ά γί\η uιά τέ
τοια :τιιρ<Ηιοίωσι :- ει,αι ενα δυνατί1
'::;ι•π, ητηρι. 'Η Υαθε του σελίδα ύ.,το
:ιαλί•ππι, στογ ά.,-ι'1συχο ανθρωπο, τό
δροιιο :τού πρι'πει ,ά. πάρη καl ποί
n,αuιrισ6ητητα ε!,αι ό σ ω τ ε ρ ι
;, ο :, το Σι,yιροιηιο Γ ν ιϊJ θ ι σ α υ
τ ο,.
'.\ληθtια, ,αί τί δ� χρωστούμε
στοi.•:; :τρογο,01:; ιια::; ! Κι' ά.φοϋ δ
ί ο; ό :το) ιτισιιι',ο:; χ.'ισιιο::; ά.ναγνωρί
CΗ τφ 'Ε) λάδα σι�ν ;ωιτίδα τοϋ πο
/ ιτισιισίi, το β α ρ ο ς πο,, πι'φτιι στόν
,αθΗα ιια:; (σω 'ΈΗηνε::;) εfν·αι με
γα/ί,ηρο, ι1αQί•τερο, από τού::; άλλους
ιαού:. Ό ,,ιθι'να:; ιια:; πρι'πει ,ά
Ι1αΙ η το, ί α υ τ ύ του, την ί/\ια η'ι
::. ω η του για προt,ύuι στό σηιιερινό
ίι\!1/ατΙυll(Ι ΗΟ\ } αω\, (l\' πράryματι
θεΙ ωuε ,u σ,;Jσωιιε �..πο τήν τελιΧi1
/ιιτιιστροq:·η τον ;το) υδασαησμένο
;τ) α,ητη τοϋ σηuερι,οϋ ι !; ω τ ε ρ ι
ι. ο ϋ ποΙ ιτισuοί•. Kul π ο ι ό ς εtν' ό
fχθρο:; uα:;; Το ίδιο το εγώ μας!».
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-------------------·--------Στηριζόμενος είς την άγάπην των φ(λων του,
τοuς όπο(ους θερμώς παρακαλεί
να άποστείλουν την συνδρομήν των
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ΠΑΛΑΙQΝ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΝ
GOBELI
REPROD CTIO
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

1

& ΣΕ ΠΡQΤΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔ I Α

:.Ι Π Ο Λ Η Σ Ι Σ:
ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
'Α

ΧΑΜΗΛΕΣ Τ I ΜΕΣ

..�

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ

ΤΗ: FιNC: ART & ΙΝΤΕR - DECORATION CENTER
ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΝ ΑΓΝΩ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

·----------------------- - ----------------------·-----ΚΑΡΑΓΕΟΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 7 - Δ' δροφος - Γραφείον 12 Τnλ. 238.776

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ,

Μορφώνει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει
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