.f.�f ΥΝΑ-Φlλ<>S<>ΦΙΑ-Τ�-ΧW�
ΕΤΟΣ 12°Η

Σ' IIVTO

ΤΕΥΧΟΣ SQOH

το ΤΕVΧΟΣ

Η 1-JΘΙΚΗ ΣJΙΜ ΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡλΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Εύάγ. ΓΙ. Φωτιάδης
1Ι Α ΠΑ ΓΗ Κωνστ. Τσέλλος
ΠΙΣΤΙΣ-ΕΛΠΙΣ-ΑΓΑΠΗ 'Απ. Φωτόπουλο:;
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΕΧΗ ΤΕΛΟΣ; Δημ. 'Ιωαν�·ίδης
Al ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ Κ. Μελισσαρόπουλος
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ Κρισι•αμουρτι
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΞΠΣΟΦΙΑΣ Έλ. Μπλαβάτσκυ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σαρ. Παι•λέας, Νανά Ποντοϋ, Άvτιγ.
Γαλανάκη-Βουρλέκη
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ( Στ. Μέδικος Καστανός, Κ. Ε. Τσιρό
πουλος, Ξ. Π. Παπανούτσος, Ζακελίν Κένι•εντυ).
XPONil{A (Ό Πατριάρχης στi} Ρώμη, 'Αναθεωρείται
-rί Καιvή ι Ιιαθήκη, Ή φυλή τών Έβραίων, 'Ένα
άλλο Σύμπαν κ.λ.π.).
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙ:Σ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙ:ΣΟΤ (ΔQαγατσα�ου S)

Η. Ρ. Blavatskv
»
λnnie Besant
»
»
»
C. Leadbeater
»
Besant-Leadbeater
. Srι Ram
Ed. Arnold
J. Vun der Leeuw
:.

Kr i ςhnamurti

Τό Κλειδl nj; Θεοσοφία; αδ. 50 δεμ.
Ση1 χώρα των Γαλάζιων Ι3ουνιί>ν
ι\��λέτη έπl της Συνειδήσεω; ίίδ. 50 δεμ.
Προ; ηΊν Μύησιν
l\Ιετενσάρκωση
Κάρμα
Οί Διδάσκαλοι και 11 Ά η:,από;
δεμ.
�' εκείνους πού πενθούν
Ό 'Αστρικό; Κόσμο;
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα'
Τό φιj}; τη; 'Ασία;
Θεοl εν έξορίq.
Φώ; στ1Ίν ΆτραπΟ

ΔQχ.

GO
20
G0
20
10
10
90
10
10
30
30
1()
15

Στα πόδια τού Διδασκάλου (εκδ. 19G6) 15
1>
Τό Βασίλειο·; τη; Ευδαιμονία;
20
1>
20
Ή Πηγ11 της Σοφίας
»
«Δελτίον 'Αστέρος» Τομ. 1931-1933 εκ. 30
»
30
12 Όμιλίαι είς Όχάϊ 1934
>>
30
10 Όμι) ίαι είς Όχάϊ 1944
»
'Ελε, θερία, ή άρχ11 καl τό τέλος αδ.GΩ δεμ. 7 5
»
Στο;._rισμοί πάνω σηΊ ζω1'1 (Β' σειι_ια) G0
»
ΈκπαίδFυσι και σημασία ζωη; ϋ.δ . .JO δεμ. GO
Ίωάν. Βασιλης
50
Τό σημειωματάριο ενός l\Ιύστου
Γεώργ. Μαλτέζος
!'iO
Τά 'Ελευσίνια Μυστ11[Ηα
Κ. Μελισσαρό::τουι.ο;
Μητις (Τό βιβλίον της σοφίας) δεμ.. 50
>
'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός ι'ίδ.'25 δ. 40
Μ ε λ ε τ ή μ α τα
α.δ. 40 δεμ. 60
»
Είσαγωγή
στη
Θεοσοφία
αδ. 50 �- 70
»
Ό 'Ιησούς
30
»
Ό Κομήτης (Θέατρο ιδεών)
20
»
«Ά γν�Jστφ Θεq'.J»
1Ο
�
Περικλέους Έπι ,άφιος-Διακήρυξη ΟΗΕ 10
»
Ί"ό συναίσθημα μειονεκτικότητος φύλου 20
'lφιγ. Φοάγκου
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ c:ΙΛΙΣΟΣ , Τόμοι 1956, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 61, χαοτοδεμέΥοι εκαστος δραχ. 50.
uΟταν ποόκειται δι' άποστολιΊς είς τό έξωτερικόν, ιu. άιtό δQαχ. 50
καί ίί.νω έπιϋαρύνονται με δ ραχ. lU.
'Αποστείλατε τό άντίτιμον, διά ταχυδρομικής έπιταγης, εtς τήν διεύ
θυνσιν: Κ. Μελισσαρ όπουλον, Δ ρ αγατσανίου 6, 'Αθήνας (122), άναγ Qά
φοντεc:: οπισθεν τοϋ άποκόμματος της tπιτ::γης τους τίτλους τιί,ν βι6λ[ων
πού θέλετε. θά τά λά6ετε είς τήν διεύθυνσιν τοϋ άποστολέως της έπιταγης.
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡ ΑΧ. 10

rΕΟΡΠΟΣ Α. XEIMAPAr

.ΔΙΜΗΜΙΑΙΟΜ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δpαyατσανίοu 6 <Πλ. Κλαu&μώνοc;>, οροφοc; 6oc;, ΑΘΗΝΑΙ - 122

ιευΟυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ t2ov

vno

*

Μάρτιοc; - 'Απρίλιος 1967

*

ΤΕΥΧΟΣ 50

ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ

ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟV ΘΕΟV

�π

ήθ1κη

6ll!JG6JQ

των 'Αρχαίων Ά�ώνων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
'Επιτίμου. Διευθυντοϋ Έθν. Βιβλιοθήκης

ΊΙ οχι &,γαθή φορα. τήν δποίαν
εχει έν πολλοίς λά:6ει είς τάς ή
μέρας μας δ άθλητισμός δ όποίος
καθ' ήμέραν έκτραχηλίζεται ε!ς
έπα.γγελματικόν-ενδειγμα, κα
τά τον Γαληνον και τούς άλ
λους uΕλληνας Ιατρούς, γυμνα
στικούς και φιλοσόφους, πτώσεως
καί' φθοράς του ύγιοϋς άθλητικοϋ
έπιπέδου -, φέρει ε1ς τήν μνή
μην τούς άγωνας της έλληνικης
&κμης, το μέγα. τοϋτο στοιχείον

της έθνικης ένότητος των 'Αρ
χαίων Έλλήνων. Κ.αι εΙναι φυσι
κον ή άναπόλησις αϋτη να. δδη
Ύ"Ώ ε!ς 6αθυτέραν διερεύνησιν τotJ
θέματος , πέρα τών τετρψμένων,
€!ς τήν σπουδήν της εύρείας ηθι
κής' σημασίας τών άγώνων έν τφ
πλαισίφ του δλου έλληνικοϋ πο- ·
λιτισμοϋ.
'Ήτο άναπόσπαστος άπο τον
uΕλληνα ή παράστασις, δτι το
«δυνάμεως και τιμης όρέγεσθα.ι»

ΙλΙΣΟΣ
ει; τΟ'i
ε:·η: :b 1α:
ε;?;,'_Υι Ι'
ά·ιθ ρ ι,)7:'J'Ι ιi pμ 6�ΙJ·ι κ,:l :'jΩτα Χ'"J.
θ�:,�� ,:1Jτ6, ίz7.ιQ·, τ:p6; ::Χ μz
γ6.λ1., εpγ1., Χ7.ί τ:pb; .:.i'1'J.'I έvi.p
γz:'J.'I. :�:>ηtε'J.ι.Ξ oi -::1. μέγ:-,α
ε�; :1:J 11:ΙJ ή �δ�6:�; :'j'j Ξθ,�κι:ι'}
χ:ψ7.,::ήp();, ίο:6:-rι; Ζ'J.θ'Jλιz+,,
ι z7.,\ :b
Ύ1 zλί-,:; τ.pt,_ :r1 ι :iμ:i
ύτ:ΞpΟiλλz 1:ι :ο,:,; iλi 'J'J;.

ι.7.

''_\•; pίφωμΞ'Ι σλέμμ:r. εί;; :'Χ
άpz7.,:6::r.-;7. :rίη· Y'/(!)'j";(!) ι έλλη·ι:
ΧW'Ι Τ.'J:rιμ±:ω-ι, θi t'Jωμεν πό
σον έιωpίς :ό z-xp:r.zτήpt'1μ:r.. τοϋ
το γ[•ιε:7.: '1U ιεiΟΊι '1:; :ίϊJΥ σ:pω
μά.-;-ι,J'I
,τ;6.·ιτω·ι -;()ϋ �λλη-ι:κσϋ
εθ·ιου;. M:r.p-:';p'Jϋι αpi -,,:r.. τα.
γέ•ιrι :rίJ•/ Ύιp ι:Jω'Ι, :ιίJ'/ δπσ:W'Ι
τ'Χ ;; τ.p±Ξε:; ίστοpεί fι Ίλ•.6.;, κ-χ:.
,ό πλήθ,:;; τιίJν μ:zpώ·ι πολι,ώ·ι
εις τi 'Έργ:r.. z:r..l Ήμέp:r..; τοϋ
�πσ�60'Jυ.
<,1\.ίi'Ι & ρ � 11τ�1-Jz� ·ι Χ'λt ύπείρ ο
χr.,v εμμεγ7.: αλλω-ι, έπ:τά.:;σει
εις ,ήv Ί) ι?:07. δ 'Ιτ.:τ.:6λοzο; τΟ'Ι
υί6'ί του ΓJ ?..'Jκοι, έ'Ι�) τόν στέλ
λε: ε1; τ-r1 ν Τροί7:ι.
Κ7.τi cέ τον Ή:1ίοδοv ύπ&ρ
χουv εί; τήv γην δύο γένη ερ:
δος, ·ή iγ7.θή κ,:: ή χ,:κή: Ή
&γ:r..θ11 , εΙ·η.ι ·ή σ..μιλλσ. , ή δπ?ίσ.
'Υ.σ.ι το'i vωθρόν ώθεί είς τή-ι έρ
γσ.σίσ.ν», διότι «ζηλε,jει δ γεί
των τον γείτονα. πού ε6:r..λε σχο
πόν νά: πλουτ1/:J'Ώ"· 'Άριστα. δέ
διατυπώνει ό ΞεvοψUJΥ το Κ7.θQ
λικΟ'i γ:γοvός εl; τή-ι Κύρου
Π:r..ιδείαν eι,:r..v λέγ'Ώ, οτι οί άν
θρωποι πολύ περισ:;ότερο'ι θέ
λου·ι νrι. &σzοϋvτ7.ι είς εκείνα. είι;
τα. όποία. &γσ.ποϋv να. ύπερεά:λ
λουv τού; άλλους. Τοϋτο καί ή
τά.σις έv γένzι προ; -::ην ,πίοι.ι-
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ξ:v :ιίJ:J ίδ::χ.ι,έρων πpοτερηι.ιά:των
στ.ε-:έΑΟU'Ι -;;ή\' οά.:;ιΥ πολλών θε
σμώ·ι των δ::χ.;;;όρωv έλληνικων
Εί; τ.±:η; -:οϋ έλληνικοϋ 6ίου
,::ι; τ.zρ::1,±:1ει;, σοο:χp::ι; κ:χ.ί φα.ι- ' εοε-,πο
,, '
".,, εv η' αv:ι
, ').ηψι;
' καθ'
op,:;,
ην δ α-ιθpωπσ; είν-χι πpοωρισμέ
v�; να. διακρ:vετ:χ.: κ:χ.ί vα. ύ
.:εpiΗ:λλ'Ώ το-:ι; δμοίου;. Έvτεϋ
θε-ι ,cηγά.ζzι ή πpο:;φιλ+1 ; εκφρα.
:1:; -iι χαρ:χ.κτηρίζουσ,: ώ; α.γωνα,
δ:μιλλ:χ.ν οηλ,:δή χά.ριv 6ρα6είου,
οίονδήποτε < τ.:όvον,> τοϋ ά.νθρώ
τ.ου, δ:ά. τοι) δποίου έπιδιώκοvτα.ι
·;ψηλό:εροι σκοποί: Ό Ίσοκρά.
,Ίj; εί; τόv Πα.vηγυpικον έπα.ι
νεϊ το-:,; ά.ρz,:ιοτέρου; 'Αθηναίου�
κχί _\:χzεδ,:ψσιίου;, &τι ένόμιζον
έ,:υτοϊ.ι; οχι έχθρού; ά.λλ' ά.ντα.
γωvι:1τα.; ά.μιλλωμ_ένσυ; ύπέρ της
Έλλην:κ-,;; 'Ελευθερίας, δπως
πρω:ο; ωνομ7.:;εν ό 'Ηρόδοτος
τή·ι έθvικήν κ,:ί πολιτικήν έλευ
θερίαν των Έλλή·ιων: Άεί μεν
OU'i οϊ θ' ήμέ-:εροι πρόγονοι (
οί 'Λθην?.ίοι) κ7.ί Λ,:κεδ,:ιμόνιοι
φιλοτίμως; προς ά.λλήλου; εΙχον,
ού μή-ι α.λλ::ι περί κα) λίστων έν
έκείvοις; τοί; χρόνο:; έψιλονίκη
σ7,'Ι o•jz εχθρού; &λλ' ά.ντα.γωνι,
' ' ε!να: vομι ονστα.; σ:ρσ.; αυτους
'ζ
τε;, &λλά. περ! μέv τής κοινής
σωτηpί7.ς δμονοοϋντες, δπότεροι
δέ ταύτης σ.ιτιοι γενήσοvτι:ι.ι, πε
ρί το1Jτου παιούμενοι τήν σ.μιλ
λ7.Υ».
Ό Π) ά.τωv είς τούς Νόμους
λέγει δτι δ νομοθέτΊjς πσ,ιδσ.γω
γεί τού; πολίτσ.ς ώς .-&θλητάς
των μεγίστ<Μ αγώνων, οfς &,ντσ..
γωvιστα.ι μυρίοι ύπά.ρχουσι». Εrς
δέ τόv Φίληβον ή συζήτησις περt

=

1967

ΟΙ APXALOI Α['ΩΝΙΕ Σ

-του τ( εΙνα.ι προτιμότερον - δ
νους, ή φρόνησις η ή ήοονή ή συζήτησις α.ϋτη εκτίθεται ώς
άγών, εις τον δποίοv δια.μφισ6η
τείται ή νίκη: τά. πρωτεία, τά
δευτερεία. ,τά τριτεία. Συχνότα.τα
άγων καλείται ή επί δικαστηρίφ
ερις των διω3ίκω·), ή δποία, άπαι
τουσα. πάντοτε τ·ην χρήσιν μεγά
λης δυνάιμεως, έπιφέρει πολλάκις
περίσωσιv η άπώλεια.ν των μεγί
στων του 6ίου άγα.θών. 'Όχι δέ
σπανίως δ Ήρόδοτος, δ Θουκυδί
δηg, δ Αίσχίνης κα.ί α.λλοι πα
ρομοιώνουν προς άγωνα. καί τούς
εν πολέμψ μα.χομένους. Ό δέ Δη
μοσθένης επανειλημμένως εγκω
μιάζει τήν πατρίδα του ώς «άεί
περί πρωτείων καί τιμής καί δό
ξης άγωνιζομένην». Και τόσον ή
σύγκρισις εγινε συνήθης, ώστε
δ Πλούταρχος καί άλλοι μεταγε
νέστεροι δμιλουv κατ' εξοχήν πε
ρί πρωτείων καί περί πρωτείου
δσάκις άvαφέρουν διαπρέψα.ντα.
άνδρα.
υΟπως το κάλλος, ή σωματική
δεξιότης, ή πολεμική άνδρεία., ή
κυ6ερνητική τέχνη των τριήρε
ων, ή ποιητική καί μουσική τέ
χνη, - τόσον οί ποιητικοί δσον
κα.ί οί μουσικοί ά.γωvες ήσαν πα
λαιότατοι, δ μουσικός μάλιστα ά..
γωv ητο είς άρχαιοτέρους χρό
νους, δ μόνος άγων είς τά. Πύθια,
- οϋτω κα.ί ή άρετή ήτο άντικεί
μενον άμίλλης, ή άρετή, τό «κάλ
λιστον» τουτο «θήραμα 6ίψ», εις
τήv δποία.v δ 'Αριστοτέλης ερω
τικούς εμελ(ρδησε στίχους. Και
εθεωρείτο καθήκον vά ύπερ6άλ
λ'Υ,)ς εtς άρετήν τούς άλλους η τού
λάχιστον νά μή ύπερ6άλλεσαι
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ύπ' αύτώy, ώστε ·ιά. έπιτύχ'Ώς δι'
α.ύτης τό μέγιστον επαθλον: τήν
κατά τό δυνατόν μεγίστην εν τi,j
κοινωνίq. τιμήν. 7 Ητο λοιπόν τό
φυσικώτερον των πραγμ,άτων δ,τι
έπανε¾μ6ανεν δ ΘεμιστοκλiΊς
«ώς ούκ έφη αύτόv καθεύδειν τό
του :Μιλτιάδου τρόπ-:ι.ιοv». Χ cψ:ι.
κτηριστικώς δέ τονίζει δ Περι
κλής είς τον έπίλογον του 'Επιτα
φίου, άπο6λέπων είς τάς τιμάς
δσαι άπεδόθησα.ν είς τούς νε
κρούς καί τήν ύπό της πόλεως
άνάληψιν της άνατροφης των τέ
κνων των: «α.θλα. γάρ οίς κείται
άρε.της μέγιστα, τοίς δέ και α.ν
δρες άριστοι πολιτεόουσι», - διό
τι δπου τά 6ρα.6εία της άρετής
είναι μέγt,στα, εκεί και οί α.ριστοι
γίνοντα.ι πολίται.
Και δ Κυρος, δπως τόv εμ
φανίζει δ Ξενοφών είς τήν Κύ
ρου Παιδείαν, δ,τι ζητεί τήν ώ
ραν πού εκπνέει άπό τόν υίόν
του καl διάδοχον Καμ6ύσην εΙναι
τουτο και μόνον:
ά έπιθυμi,i
τήν έπιτέλεσιν των μα.λλον δυσε
πιτεύκτωv εργων καί vά μεριμνq.
διά πολλοc και yά, μή ήσυχάζΎ,j
ποτέ «κεντριζ6μενος ύπό της
προς τά εργα. του πατρός φιλονι
κίας», δια.κατεχόμενος δηλαδή ά
πό τόy ερωτσ. νά άνταγωνισθi,i,
νά ύπερ6άλΎ,J , νά νικήσ'Υ,) τον πα
τέρα είς τήν πραγμάτωσιν εργων
μεγάλων. 'Αλλά καl είζ\ τήν άρε
τήν του συζυγικου 6ίου μετήχθη
ή παρα6ολή προς τον άγωνα:
Καί δ Ξενοφών καl δ Άριστοτέ
ληςJ καί δ είς τούτους άκολουθων
Ρωμαίος στωικός ψιλόσοφος Γάιος
.Μουσώνιος Ρουφος διετύπωσαν
τήν γνώμην, δτι καl οί σύζυγοι
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ρεις ε�ς �Χ ΞΠ�-Jημοτα.τ?: �ωΥ ιερών, ύπέρ πάν άλλο ύπέτρε· O'i
-:τι i' συνείδησιν τη; εθγικη; τω'i
έvότητο;. Ή ψj::;ει ένοικοϋσα εί
υ
-;;όν Ελληνα ,φιλοτιμία καί συγ
χρόνως ή ευπρεπή; (καί πλή
ρη; σεοασμοϋ πρός τον πλησίον
δσάκις δέv έξεφυλίζετο εί; φθό
νοv) 9ιλοδοξία, εγέ'ΙΨ.1. είς τΟ'i
κχθέ•ιχ τον πόθον γά σ.·ιαδειχθtι
ύπέρ π!ι.ντα άλλον εις τό r-ά
διΙJν τη; άμίλλης.
'(_Α.lέν & ρ �στε,Jειν κλ! ύπεί ρ ο
χον εμμεναι άλλων , ψά.λλει, δ
πω; είδομε'Ι, ό , έθ ιικό; σ.οιδο;
τι7Jy Έηήνωι, διό κχί ή παλαιό
τατα σ.•η.φχι,ομένη σ.γ:iπη τοό}
νΕθνου; πρό; τού; σ.γGJ ης σω
ματικrι; σ.ρετrις - α.; εγθυμηθG)
μει τούς α.γι7JνΙΥ.ς περί τόν τά.φο'Ι
,οσ Πατρ6κ) ΙJU εί; τή·ι Ίλιiδα συ·ιυ;c,ά ιθη έιωρί; προ; τήν εκ
τέλεσ. •ι των θρησκευτικGη• καθη
κόvτωι, τά δποίσ, κυρίως συγκεν
τρύJvουν τού; υΕλ) ηνα:, τω 1 δι11.:;:,6ρων φύλων πέριξ τG)'Ι ίερώι
τι7JΥ μεγάλων θειίJ•ι τω ι. Ένι;)Πt0 Ι τGJ Ι θεώ/ επρεπε γά, Π7.p0U'Jt7.
'Jθtι κσ.ί Ί) vε6τη; τοίj 'Έθνους
εί; οι ηι τήν σωμηικτι ι ά.ρετήν
τη;, 1ι δποία ,χ)) ω'Jτε ι;Jς σ.χιfJ
ρισ,ον στοιχείΙJι τiι ; τείείχς δισ.
πλ&.σεω; των φυσικGJ'Ι_ δυιά.με(J!'Ι
τvϋ υΕλλψος &πετέλει μετά τrι ς
μουσι
ήθικrις, πνευματικ·7ις
κrι ; του μορφώσεως, τόν ένιΙΥ.ίΙJ'i
σΥ.οπό·ι κσ.ί τ·7ις έλληvιΥ.ης άγω
γης κχί Π!Ζ\Οεία;,, τήι περί cρ ημvνΥ.!Ζ) ΙJΥ.αγχθίΙΥ.ν».
Καί δυν6,μεθχ vά είπωμεν πε
ρί τGJ'/ &γώ·ιω·ι, δτι &νηΚΙJ'/ μό
ΥΙJΥ εις τού; υΕλληνας. Και μνη
μΙJ'Ιεύει μέν δ θοι,, ,οίοης, οτι
1

,ερος τόy i:εροv».
Καί η ,-;,ιλοιιz.iα,, σ.ϋτη, ή ευ
γεΨi'J; &μιλλα, ε1ς τήv όποίαv κα
τχ οά-σt'Ι ο:pείλεη:t τό έλλη,ικόν
μεγ?:λείΙJ'Ι - ,ό πολ•.τικόv, τό
ηθικ6-ι, τό έπ:στημοvικ6ν, τό
π-ιευμ?:τtκό Ι εν γέ-ιει μεγ?:λείΟ'/
τώy, Έλλή ιω Ι - είχε Ι οχι :JΠ?:
ι- !ως συγγενή τ+,·ι ρίζ?:ν προ; τό·ι
φθ6νο·ι, 6 δπeιίο; Χα:ί τΟ επ?:χθέ
στnοι ει αττωμχ ύπηρ;ε ,ου
υΕίληιο; καί μέγισ,σ. συνετέλε
σε'/ εί; τήι κατσ.στροψήv ,r1;
Έλλ&.οο;. π�ψα,ηρουμει σ. p ?:, 0,ι τό 6pμέμφυτοv τrι ; δι?:κοίσεως
- εγγειέ;;, ι�ς Π:Χ / όρμέμ:ρυ,ΟΥ,
εις τcιι σ.ιθρωπον, κ7.τχ τήι πα
p7.τ·i1 ρφιι τrι ; &pχ?:ίας έ) λη,ικrις
:ριλοσο:ρ:7.;; κ7.ί μ&.ί:-:π7. του Πο
λυ6ίου, κ·;ρι,Jθείσσ:ι Υ.7.ί α.ναπτυ
χθείσα·ι Οι'Χ τη:, ΚΟt'/W'/tΟλογικf/ς
&να)/ισεω;; του Gumplovicz κσ.ί
τη;; ψυχο) ογ:κrις διερευ-ιήσεω;
τοϋ AdJer - σ.vελιzθέι είς τήν
λψπροτέp7. ι μορψη ι άμίλλΥ1 ς
κ�ί �rλονιχi?:ς) περί <sπριJ)--:ε�tιJ'Ι', σ.πεμχκρύνθη της cί.ριστοτε
ι ικη::; μεσ6τητος,, προσεπέλσ.σε
tTJ V 'JΠEpOOl,Tj Ι> Υ.'l.ί εξε.;:,υί :σθrι
εις τήι σ.χαίίιωτοι δι?:μά.zηι τοίj
ιzγωιιστ:z.ΙJίj, τοίj Τ.ΙJJ.tτιΥ.ΙJυ, τ(Jίj
τ.·ιευμ?.τ:κου, ,οσ Y.ΙJt ιωιι,.οίj :J"":!
(;�,; έJ :ένεt.
Τά γε'ιιΥ.?.. ταί)α, έρμφειjvντ?.
τό ει; π:iντ7.ς τοϊι; τvμεί� σ.γωvι
στικόι πνεϋμσ, τGJι Έλλfι νω·ι, ε•J
χεραίvΙJυι, νομiζvμε·ι, τήι περr:ι.:
,έpω Υ. 1'1.τ!Ζι6ησιι της fιθιΥ.ης σrι
μασίας των &γ ιfJιωι.
Οί <7.γGJ·ιες, χ!ι.ρι•; τGJ·ι δπv!ω·ι
σ'J'ιαεντρώνΙJ·ιτο οι υΕλληνες εις
τiς μεγά.λσ.ς ι:έθνικά.ς πα·ιηγύ-
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είς τούς 6αρ6άρους κα.ί μάλιστα
τούς , σιανούς ετίθεντο επαθλα.
πυγμαχίας και πά.λ!Jς άπό των
αρχαιοτάτων χρόνων. Αι δέ: έλ
λψικα.ί παραδόσεις, α.ί άνάγου
σαι είς τόν Δα.ναόν κα.ί τόν Πέ
λοπα τήν πρώτην ί'δρυσιν των
ά.γώνων, δέχονται κα.ί επ' α.ύ
τούς τήν έπίδρα.σιν ύπερποντίων
.εποίκων. Άλλ' οι uΕλληνες κα.ί
-τόν σπ6ρον τοϋτον, εξωθεν λ η
cρθέ 11τα., διεμόρφωσα.ν επί τό 6έλ
-τιον κα.ί κα.τά τρόπον ϊδιον κα.ί
χα.ρα.κτηριστικόν κα.ί κατ' εξοχr,ν
ύπό τήν ά.γνίζουσα.ν ροπήν της
θρησκείας τοϋ ' πόλλωνος καί
-των άντιπροσώπων α.ύτης: Διότι
Όί ίερείς των Δελφών δέ:ν ήξίουν
iοια.ζούσης μερίμνης μόνον τήν
διάτα.ξιν των άφορώντων είς τόν
χρόνον των εορτών, άλλ' επεμε
λοϋντο κα.ί της δια.τάξεως α.ύ
των τούτων των εορτών, α.ί δποί
α.ι, δπως κα.ί α.ί θυσία.ι, εlχον δια.
τηρηθΊj χάρις είς τούς ίερείς. Ού
δέ: ύπ·ηρχε πλήν των θυσtων κα.ί
τιΙ>ν ά.γώνων ούσιωδέστερον συ
<Jtα.τικόν μέρος των ελληνικών
τούτων πανηγύρεων.
'Ι σχύουν δηλαδή κα.ί περί των
ά.γώνων οί λόγοι τοϋ 'Ηροδότου
κα.ί τοϋ Πλάτωνος περί πάντων
δσα. παρέλα.6ον οί uΕλληνες πα
ρά των 6α.ρ6άρων, --δτι επεξερ
γάζονται α.ύτά πρός τό τελειότε
ρον. Άλλ' εντα.ϋθα., πέρα της τε
λειοτέρα:;;, κα.ί μάλιστα της τελει
οτάτης, - επεξεργασίας, εχομε1i
τοϋτο τό δλως νέον είς τήν ίστο
ρία.ν τοϋ πολιτισμοϋ: uΟτι ε1ς
τήν ύλίζουσαν μορφήν -ων 6α.ρ6α.ρικων άγώνων οί uΕλληνες εμ9υσοϋν τήν πνευματικότητα, τό
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«πνεϋμα.» κα.ί, άντιστρέφοντες τά
πράγματα, επ' α.ύτοϋ θεμελιώνουν
τούς άγωνα.ς. Τ+1 ν «ϋλην» του
σώμα.τος ύψώνουν είς τήν �,ίδέα.ν»
τοϋ σώμα.τος κα.ί τάσσουν τοϋτο
είς τήν έλληνικήν «ίδεολογία.ν».
uΟ,τι δέ: κατ' ά.πόλυτονι μέτρον
χαρακτηρίζει τούς ελληνικούς σ:
γωνα.ς εΙναι τοϋτο: u Οτα.ν οί
Πέρσαι εύρίσκοντο πα.ρά τάς θερ
μοπύλα.ς κα.ί εμα.θον εκεί δτι τό
μέγα πληθος των μαχίμων Έλλi
νων ήτο συνηθροισμένον εις τούς
'Ολυμπιακούς ά.yωνα.ς, οι άκο
λουθοϋντες τόν Ξέρξην δέν εξε
πλάγησαν δτι ετέλουν άγω·1ας εις
τοιαύτην μάλιστα στιγμήν, σ:λλά
διηπόρησα.ν δτι τό μόνον άθλον
ήτο στέφανος ελαίας. Κα.ί περιέ
σωσεν ό 'Ηρόδοτος δσα δ Πέρσης
Τιγράνης εlπεν είς τόν Μα.ρδό
νιον: «'Αλίμο11ον εναντίον ποίων
ά.νδρων μας ώδήγησες νά πολε
μήσωμεν, άνδρων πού άγωνίζον
ται οχι περί χρημάτων σ:λλά πε
ρί άρετης», - εννοG)ν προφανώς
τόν στεφανίτην άγωνα.. Τοιαύτη
ήτο ή εξευγένισι:;; καί ή ήθική
λαμπρότης είς τήν δποία.ν είχεν
άνέλθει ή ίδέα τοϋ άyωνος κα.ί ό
ά:ποκλεισμός της φιλοκερδεία.ς.
'Αλλ' ή ύψηλοτέρα αϋτη ά.ντί
ληψις ώφείλετο είς τήν θρησκεί
α.ν, ή δποία. δέν επέτρεπεν άγώ
νισμα. περί χυδαίου κέρδους νά
6ε6ηλώ'Ι'Q τήν πα.ρουσία.ν τοϋ θε
οϋ είς τά π2όθυρα του να.ου του.
uΟτι δέ δ στέφανος έλαμ6ά.νετο
ά.πό τό ίερόν δένδρον τοϋ θέοϋ,
α.ύτό κα.ί μόνον άρκεί είς ενδειξιν
τοϋ κατά. 6άσιν θρησκευτικοϋ χα.
ρα.κτηρος των άyώνων. Κατά
ταϋτα. ή τιμή της δποί�ς σ:ξιοϋ-

ΙλΙΣΟΣ
τ�t δ �:ε:p�:ιG1.Jμεyο; ε!ν�t ή δ��
τvυ ιερvσ ΧΛ'Χ.Οv'J τ.pοσέγγισι;
προ; το'/ θεό'/ ,.,:ί οίοyεί <'Υ.'Χ.θιέ
ρωσί;
τω. Τού; οέ στεr.pάνους
το•jτου; (η τvύ; τpίτ.:οδ'Χ.ς, δσ±
κις vδ:οι π-χpείχο·ι:ο ώ; [π-χθλα,
ίερi ,ρ6τ.v'/ τινά σχ.ε1jη), ά r.ρ: νον
οί νικηταί εις τό ίερόν ά.ποδίδον
τες ι;ι'Jτω ε i; τόν άπονείμαvτιχ θε
ό·ι.
Τό: πά·ιτχ ει; τχ; ,Οι'Χ.1jτ-χς
,ελε:χς χάριν τGJ'Ι θεών, πρό τών
δποίων μεστr1 ρώμη; καί χσ.ρ&.ς
παρουσιάζε,ο ή νε6τη; του 'Έ
θ·ιι;;υς ! Οί χρησμΙJί του αύστηρο
τά:του .λελφικοσ Θεου σ.παιτου·ι
6ε6σ.ίως ά.γνότητα ψυχrις καί χ.α
τσ.δάμασι '/ Π'Χ.θ(JJ'/, ά,λ).' οχι κσ.ί
συντριοήν ,ώ'Ι σ.ίσθήσεων κσ.ί πα
pα6ίσ.σιν της φύσεως κσ.ί νέκρω
σι'/. Κσ.ί χωρίς νσ. παρ�γνωρί
ζωντσ.ι τσ. διχ.σ.ιιΙψσ.τσ. της σ.ν
θρωπίνης :ύπσ.θείσ.ς, έζητείτο ή
έξισορρόπησις ,GJ'I σ.ίσθήσεων ·ι..σ.ί
τοϋ π·ιε•jμσ.τος χάρι•ι τrις α.•ισ.πτύ
ξεως τοϋ συνόλω σ:ιθp ώπου έν τε
λείq. 6γείq. . Οι θεοί τών Έλλή
•ιω•ι α.ρέσΥ.v'/,?.ι εις τό ύγιές κσ.ί
σωμσ.τικGJς κσ.ί ήθικGJς χ.σ.ί τ. ιευ
μ�τιΥ.GJς τέλειι;ιν, χαί τίποτε δέν
α.τ.σ.ρέσχ.ει εις σ.ύτούς δσr;,ν των
6σ.pβάpων 1ι πρόληψις, οτι ή α.
μσ.,jρωσις τοσ βίvυ κσ. δ ακρωτη
ριασμός τοϋ σώμσ.τvς πα.ρέχουν
είς -ού; θεού; ε,jσ.ρέστη:;ι 'Ι ιδισ.ι
τέρσ.ν.
Προς έκλογ·ήν παντός ίερέω;
πρGηος κσ. α.παρσ.ίτη:'Jς ορος ήτο
σGJμσ.' α.μεμπτον zσ.ί ά.ρτψ.ελές,
σχυε δέ κσ.τσ. τό ίερόν δίκσ.ιον δ
ορσς οίίτ(ι; καί δισ. τ(ιύ; υΕλλη
·ης 6cι.σιί.εί; zσ.ί i3ισ. τσ. έκ της
βα.r,ιλεί 7.ς ιχτ;;(ιpρε1.nσ:ιτσ. σ.ξιιΙψ,IJ.-
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τ-χ, ώ; Αογου χάpι·ι τό ά.ξίωμσ.
των ,Αθηναίων :iρχόντων· ι σχύει
Οε ακ6μη Χ'Χ.l σήμερον, κατ' επί
δp-χσιΥ έλλ·φικήν, εί; τό Κανο
νικόνΙ Δίκαιον. υΟπως δέ εζητεί
τ(ι τό αψογον κ-χί τέλειο'/ εις
τού; ύπηρετουντ'Χ.; τό θΞίον κσ.ί
εί; τχ ζψ-χ Υ.'Χ.ί εί; τού; κcφ
πeιύ; της γη; οσοι ει; τούς θεούς
προσεφέpοντο, κατ' ίσον λόγον ε
πpεπε κcιί ή •ιεολι;ι.ίσ. τη; χώρας,
εις
τσ.;
ο εις
παρουσιcιΥ1:, ομενη
'
.,
'
-:ών θεών, νά σ.νι;ι.πτύσσ'Ώ πρός τι
μήν των εύφρο::rjvως δσ-χ παρ'
α.υ,ων ελσ.οε ψυχης κσ.ί σώματος
δώρα, οί δέ ά.νσ.δειχfJέντε; α.ρι
στοι νσ. ά.ξιωθοϋν τοϋ ίεροϋ στε
φά,νου Υ.'Χί δι σ:ύτοϋ νχ τ1jχου·ι 1Οt'Χι τέρα.ς προ; τούς θεού; προσ
τ.ελά:σεως. Είς τοιαύτην εποψιν
έστηρ(ζετο ή ΕΥ'Ιοιcι κ-χί διά.τα
ξι; τη; δλης Π'Χtοεύσεω; τoiJ Έλ
ληνικΙJυ 'Έθνι;;υ;.
Δέ-ι γνωρίζομεν υΕλλ ηνσ.ς μή
τελουντσ.; -iγωνα.ς. Ε1ς τσ, ψϋλα
πάντ'Χ ήτο ζωηρά ή τάσις της
πρ(ισ.γωγης των έμφύτωv δυνά
μεων οιi της σ.μίλλης. ilGJς δέ,
lOίq: ο[ �Ίωνε;, έποlκιλλον Χ?'4 t
cιύτά; τχς &.πλσ.ς λαϊκσ.; έορτσ.;
τωγ μέ &γωνσ.; σ.θλητικούς
μσ.ρτυρεί δ υΟμηρος είς τήν πσ.
ράστσ.σι·ι τιjJν Φαιάχ.ων, είς τ-Υ(Ι
έρσ.σμί'Χν έκεί'Ιην είκ6να., δπου
γ,σ.θρεπτίζετσ.ι τGJY 'IuJYω'I ό οί
(ι;. 'Λ.λλσ . ,.σ.ί uJ; προς του-το μ6'ιtμ(ιι δισ.τύ.ξει;, είς τσ.; δποίσ.ς
διεμορφώθη δ ίδιι:ι.ζό·ιτω; έλληνι
,;ός χ'Χpcατήρ, έπετε1jχθησσ.ν κσ.
τά πpώτ(ιν εις δωρικσ.ς πι;;λιτεία.ς
τrι ; Κρήτης κσ.ι ε1νειτα εί; τή-ι
Σπάρτην. Οί ΚpητιΜί r:ιυτοι Ύ.'7,ι
σπσ.ρτισ.τικ(ιί θε,;rμι;;ί διεοόθησα.Υ.
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ά.νά. τήν Πελοπ6•ηησον κατά. τούς
χρόνους τiς σπα.ρτια.ταης δυνά.
μεως, τέλος δέ μα.θητcι.ί των Δω
ριέων εγινcι.ν οί 'Αθηναίοι, είς
τούς δποίους κα.ί οφείλεται ή
λείανσις της δωρική; μονομε
ρείcι.ς κcι.ί ή συμπλήρωσις της ά.
γωνιστικης ίδεολογίας προς τήν
κατεύθυνσιν της συμμέτρου ά.να
πτύξεως των σωματικών, πνευ
ματικών κcι.ί "ήθικων δυ·;άμεων.
οι πανελλήνιοι ουτοι ά.γωνες.
καί κοιναί πανηγύρεις ήσαν τά.
Όλύμπια, τά. Πύθια, τά. Νέμεcι.,
τά. 'Ίσθμια, δπου εθαυμάζετο ·ή
ίερά. ά.λκή, τήν δποίcι.ν ϋμνησα.ν
οί ποιηταί καί δλως ιδιαιτέρως δ
Πίνδαρος. Καί προς τά.ς μιεγάλας
α.ύτάς πανηγύρεις, ε•;εκα της
πανταχόθεν των έλληνικων χω
ρών συρροής καί της διαρκουσων
των εορτών εκεχειρίας των εμ
φυλίων ρfιξεων, συνεοεοντο καί
σπουδαία.ι εμπορικα.ί συνcι.λλαγαί,
οχι ολίγον συντελοϋσαι είς α.μοι6αία 1; γνωριμίαν κα.ί σύνδεσιν
κοινων συμφερόντων μεταξύ των
ανωτάτων τμημά.τω•; τοϋ 'Έ
θνους.
Τά. Όλύμπια ετελοϋvτο ανα
παν τέταρτον ετο;; πρός τψrιν τοϋ
Πανελληνίου Θεοϋ, του Διός, είς
τήν Όλυμπίαν της 'Ήλιδο;;. Κατ'
ά.ρχά.ς ήσαν κοινή των Πισατων
εορτή, της δποίας τήν διεύθυνσιν
ά.νέλα6ον επειτα οί 'Ηλείοι, επί
τέλους δέ άπέοησαγ κοινή έορτή
των Έλλήνων, - κα.ί της Μη
τροπόλεως καί των ά.ποικιων.
Ε1ς τού;; πρώτους ά.γωνας (τόν
δρόμοv η το στάδιον, τον δίαυ
λον καί τόν δόλιχον) προσετέθη
τή πένταθλον (τό &λμα, ή &.κόν-
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τισις, δ ορ6μο;;, f:ι δίσκο;, +1 πάλη
καί ή πυγμαχία.) , επίσης άρμα
τοδρομία (τέθριππα &ρμα.τα.) ,
προσέτι δέ τό πcι.γκράτιον (πάλη
κcι.ί πυγμαχία.) , ή ίπποδρομία., δ
δπλίτης δρόμος. Βρα.δύτερον προ
σετέθησcι.ν καί α.γuJνε; μουσικi'c.
Οί κριτcι.ί τοϋ α.γuJνος, εύπα.τρί
διχι 'Ηλείοι, ελέγοντο Έλλα.νοδί
κcι.ι. Τό οpα.οείο•ι, - ό κότινο;;, ·η
ύψίστη των 'Ελλήνων τιμfι, στέ
φα.νος θιχλλοϋ της ίερσ.;; έλα.ία.;
τήν δποία.ν εΙχε ψυτεύσει ό ΊΙ
ρ,.κλη;.
'.\λλ' ει; τον ·ιικητ·ην κα.ί -;1
ίοια.ιτέρα. πα.τρί; άπένεμε τά.;
μεγίστιχ;; των τψU)'Ι: Σίτισιν εις
τό πρυτα.vείο•ι άπένεμον α.ί 'λθη
ναι, τιμήν εξόχως ήθικης φύσε
ως, ή Σπάρτη ετα.σσε τόν νικητΎΊV
κατά. τήν μάχην παρά τό πλεu
pόv τοϋ βασιλέως - ώοάς συνέ
-α.σσον οί ποιηταί πρός τιμήν του,
άνδριάντες ίδρύοντο εις τήν ίδιι:ι.ι
τέραν πατρίδα ά.λλά. καί είς τή•;
"λλτιν, τό ίερόν &λσος της Ό
λυμπία;. Πρώτος δέ νικητής ύ
πηρξεν δ Κόροι6ος ό 'Ηλείος τψ
776, τοϋτο δέ τό ετο; ελα6ον οί
υΕλληνες ώς ά.ρχήν της χρονο
λογίας των· διό κα.ί εκτοτε γνω
ρίζομεν ά.κρι6ως τήν έλληνιz,'1,'
ίστορίαν, καθόσο·; άπό :oij ετοuς
τούτου γράφονται τ:ατικά. :7.
μεγάλα γεγονότα.
Τά. δέ π.:,θια. έωρτάζο•ιτο ανά.
πεvταετίαν ά.πό τοϋ 5 6 π. .
εις τούς Δελφούς πρός τιμήν τοϋ
'Απόλλωνος δια μουσικώΥ, γυμνι
κών καί ίππικων &.γώνω•;, τά.
Νέμεα κα.τά. διετίαν προς τιμήν
τοϋ Διός είς τό ίερόv άλσος της
' ργολικης ε έας, -:ά. 'Ί Α:, ,,.,,
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κα-:i τpιε-:ία·ι -r-ρb; -:ψr1 ν το']
Πο::;ειδώvσ; ε:; τον Ί::;θμόv τη;
Κσ_pίνθου, ή μετi τi Ό)Λμπια
μεγ!7.λοπpzπε::;:±:η τώι τ;7.·ιηy•j
pεω-ι.
Κ?..τi το,J; -τ:,:vελλη , fv1Jς τtJ1J
τo'J; <Υ�γών7.;, ot όhΙJίο�, Οπω; Ξί·
πcμε ι, ίίpοήλθοι ά:πό τού; ΤΞ
λσυμέ·ιου; έ-:ασαχοσ τών Έλ
),η-ιίδων τ.6ι εω-ι, δ ::;τiοος ήτο έ
πι!ιι-ιε·ιο·ι vi &ποβt, :ι.7.ί σχολείοι
Ύ'ι θGJ'Ι, σχολείοι τfι; &ρετης εκεί
νη; :ήν δπο[7.ι Q! υΕλλη ιε; ε
θεώρcυι μί?.ι τώι πpω:ί-::πω-ι,
τη; σ ω φ ρ ο σ ύ ·ι η ;, rι
γουν τη; σοψίΊ; μετρισ-;:,:θε(7.;
Χαι εγ:ι.pΗε:7.; Υ.7.ί 'JΠΟ:7.γfι;
εί; :όι Λ6y ο•ι. Κ7.ί επειδή οι
"Ελί.-,j'ΙΕ; δέ Ι εΙχοv πρb ο ;c θχλ
μώι ι- 6μο-ι θείο·ι, τοσ δποίου ή
έ-ι.:0.ε::;•.; ·ιχ θεωρη:αι ι,Jς έκδή
λω::;ι; τη; ά:ιθρωπί-ιη; σ.ρετrΊ;,
μ�·ηι έξωτερικω; ήσrι.v εί; θέ
σ� Υ , i κ�θορ[σουy α. 1J-;,f1 ι. Εκ. τ(i)'Ι
δρίω·ι 1;-:,7. χωρiζου-ι τ-r1 ι ά:ρε:ήv
&πό δ,τι -:,7.φGJς lχ7.p7.Χ:r1 ρίζετl'J
<;J; cλδι:ι.i,:ι, Υ.7.ί ά,μ7.ρτi,;ι,. Κ·ψt(JJ
τ7.τι:;·ι δέ &.μiρτημ7. έφ7.(ιε:ι:; ·ή
ύπερφρ,:;-:,,jιη, ·rι ϋ β ρ ι ;, -;Ι')']
&·ιθρ(JJr;t;'J μή θέί ι:;γτ,;; ι- χ &•ιr:ι.
Ί'l(Jψί Τ� έ.ι- ι:Jτ:ιι:;ι το'] Θε,;υ κ7.ί
τι:ι'J τ;ΛΥ(J�,:;·ι -:7.. ι:ιp�7. -:r1; ;:επερ7.σμέν-r1 ; :;,•;-:,ει,J; το'J. Πρ(JJτη ί οι
πόι ιipετ-rι ·ητο ή &η.γ-ι(Jψισις
- .. ,
,
,.
, r·
, ..
του οp�ι:ι 1J τfJ1J-:(J'J. ,:., -:σοr:.ι,:;; Χ7.ι η
απ,;fυγή πiσης έr:i,ρ-,εω;, ·lι έν
π?.r.ί ::;'J'Ιετή τήρ·φι; του μέτρου.
Κrι.ί, εί; τ,;,j; lι.γωv,:; κ,;ι.τ' εξοχήν
έξεδη) συτο YJ θεμ ε) t(JJoη; cι.!Jτη
&ρετ·ή.
Μ7.p-υpεί τό πpiγμ.7. ·rι διiχυ
τQ; εόλi6ε�(/., hpO; τοιJ; θεοϊ,ς,
μ±λιr.7. τιjJγ νικητών, πρ6� δέ ·ή
-

.,

ι

'

,,

-
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απο:pυγr, πάση; ύπεροολη;. Διό
τι οχι μόvο'Ι, ώ; κα.ί ανωτέρω
έλέχθrι, ή ηθική κα.ί πνευμα.
τική αγωγή ήσα.ν ανα.πόσπα.στοι
-:ή; σωμ-:χ.τικη;, ήσ7.Υ <,σύμμε
τροι , :iλλά. κ7.ί αυτή ή σωμα.τι
κ · \ κα.θ' έ,:υ:ήν έζεταζομένη,
ήτο έτ.ίση; σύμμετρο;, ώ; προς
-;;χ δι± :ρ ορ:ι: μέρη του σώμα.τος,
ο&ε·ι καί τά. μεικ:ά. άπέρρευσα.ν
άγω, ί-,ματα., άπεφε•jχθη δέ ή
μονομερής έπίοοσις (ρεκόρ) , ή
όποί7. Ξμφ7.·ιίζεται εις το•jς; χρ6vου; ϊή; παρακμή;: Δείγμα. τών
κ,:φώ·ι, οτ-,:-ι οί 'Έλληvε; έξέ
φευγο-ι οαθμηδόν τη; δελφικής
προσαγή; του μέτρου - ψέ
τρον αριστοv», ( μηδέν α.γαν» !
Χ'J.ί έκυλίοvτο κ7.ί δι' άλλους
πολλού; λόγο•;; κ7.ί λ6γψ τrις έ
ι;:�με�ξ[?:; μετ iι.λλr:ιyεΥGJΥ εί ς
τ-rιν 07.pοαρικr,·ι ,ά.μετρίσ.ν , ,ή'Ι
6πQί'Υ.·ι έκ�άκτω;, κ7..t δι# yσ.ίως,
ετρεμεί' δ Πλ±τωv.
'λλί.ά. Υ.7.ί άλλως, χάρι; είς
,,;ύ; Π'l.ΥΞ) λψίους αγώνας κο:t
έοpτ6.;, εΥ.7.Χί.ιεργεϊτο τό μέτpl'JΥ,
τό έί.ί:ηνι,.bν μέτρο·ι, τ.ρό; συvεί
δ-r1 σι•; τrι ; έιιαί'Υ.; tθνότητο;, Κ?'.ί
·ί1 απι:;φυγ-r1 τrι ; ύπερ6ολης. Διά.
τr1 ; σ.π?δσχης δέ κ'Υ.ί κ7.τά. τά.ς
μεγ7.λυτέp7.; &μftοκ:ιο•ιικ,χς έορ
τ� ς :f),j τρ6πf)'J κ'Υ.θ� Ο·ι έπεκοι
'/(JJ'Ιουν τ.ρό; &) ):ήί.,;υ; κ7.ί συv
Ε(Jψτ,:,.ζσ-ι έπί μέpου; οί ''Ιωνε:ς
-- ο� όπΙJίι:.ι� πρ(/; "'ι:οt ν?. ς θυσίrις
Υ.7.ί :ι.,;ι-ιού; &yG)νr:ι.ς συ•ιέδεον
τΥJ \' zηχ Ι τη; ε1?,ψpο-,1;γου συγ
κε•ιτpώ-,εω; Κ?',ί τήν ζωηρά.ν έμ
πι:;ρικήν &y οp-Χ'Ι - συvήφθ -η Υ./7.
τά. τ7,ς Π7.•ιε)):φίι:;υς έορτά.ς με
η.ξύ δι,;ι.φ6ρω·ι φύλωv, Δωριέων
:ι.?.ί Ίώ·ιω•ι, μεσογείων κσ.t ναυ-
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τ1λων, rι ελευθέρα. επικοινωνία.,
την δποία.'Ι ήσφά.λιζεν ά.πό οία.ν
δήποτε δια.τάραξιν ή εκεχειρία..
Είς τούς ά.γώνας τούτους κα.ί
τά.ς έορτάς Ιμαθον ο[ ·Ελληνες
νά. πα.ρα.6λέπουν των διαλέκτων
τάς διαψοράς κα.ί της προφοράς
το ξε11ίζον, εμα.θον νά αισθάνων
ται ά.λλήλους ώς δμοφύλους, yά,
Ιχουν ά.μοι6αία.ν εμπιστοσύνην,
νά συνδέωνται διά
ιλοξενία.ς
κα.ί α.λλων σχέσεων εκτεινομέ
νων καθ' δλον το 'Έθνος. Ε1ς
τούς ά.γωνα.ς εγεννήθη ά.ντίδρα.
σις σωτηρία κατά των πολλών
μικρών ζηλοτυπιώ'ι, φιλονικιών
κα.ί συγκρούσεων των γειτόνων
πόλεων. 'Εκεί εγινεν ή σύγκρα.
σις της ά.λαζονεία.ς διά. την γε
νέτειραν, την «μητρίδα.», πρό;;
το α.ϊσθημα. της δλης πατρίδος,
-του δλου έλληνικου εθνους.
Ι α.ί πράγμα.τι. ·οπω;;, επί πα
ραδείγματος, έκάστου νικητου ή
δόξα ά.νεφέρετο πρώτον κα.ί κυ
ρίω;; εις τήν ίδ:α.ιτέρα.ν πάτριον
πόλιν, ά.λλ' οχι ολιγώτερον κα
τωπτρίζετο κα.ί εις δλον τό 'Έ
θνος, οϋτω κα.ί πάν δ,τι πνευμα
τικόν η τεχνικόν επι•ιόημα επε
δεικνύετο εις τού;; τόπους των ά.
γώνωv συνετέλει εις τήν τιμήν
οχι μόνον της σ,ενη;; γενετείρα.;;
γης ά.λλά καί τη;; δλη;; πΗρί
οος.
Έφ' δσον δέ οί ά.γώνες άπέ6αινον δσημέρα.ι πα•;ελλήνιοι, ε
πρεπε νά. ληφθi,j φρο•ιτίς ώστε
1ι εκ πά.σης γωνία;; της έλληνι
κη;; γης προσέλευσις εί_s αυτούς
γίΥΏ εύχερεστέρα - κα.ι η
προσπάGεια λοιπόν αϋτη συνετέ
λεσε τά μέγιστα είς τήν στενω-

81

τέρα.ν σι_ίνδe:σιν των 'Ελλήνων.
Ή ά.σφάλεια, της πλησιe:στάτης
περιοχης των ίερων άπό τήν
λΊ)στεία.ν κα.ί τη'ι πειρα.τεία.ν λό
γψ του συρρέοντος πλούτου, ή ά.
πΙJ.λλα.γη των έλληνικών χωρών
ά.πό τήν ά.ρχΙJ.ιόθεν ενδημικήν εμ
πόλεμ ον κα.τάστα.σιν, - τα.υτα
πάντα εγινα.·ι ύπό τήν εύεργετι
κήν πνοήν πρώτιστα των Δελ
φών καί κατ' εξοχήν χάρι'ι των
ά.γώνων. Μεγίστην δέ σr4,μασίαν
είχεν ·ή ύπό την ροπήν των [ε
ρέων κΙJ.ί δη καί των ίερέων τιίιν
.le:λφων στρώσις δδώ'Ι, διότι ηϋ
ξα.νε διαρκώς ό αριθμός των έορ
ταστών κα.ί των πομπών ή λαμ
πρότης. 'Ιδού ·ή ά.ρχή των «ίε
ρων» δδών, επί των δποίων πρώ
τοι κατά. τήν πα.ράδοσιν έ6ά.δι
σα 1) οί θεοί κα.ί μάλιστα, δ 'Α
πόλλων, είς τοϋτον δέ ήκολούθη
σα.ν οί θεράποντες αυτου, κα.ί ι
οί� οί 'λθηναίοι, - «δοοποιοί»,
κα.τά. τον λίσχύλον, δισ. των δ
δών κΙJ.ί των γεφυρών ,,μετα.6άλ
λοvτες εις ημερον τήν άνήμερον
γην». Κα.ί γίνετΙJ.ι πλέο'Ι φα.νερά
·ή επι6άλλουσα σημΙJ.σία. των πα.
νελληνίων ά.γώνων, οί όποίοι ε
πήγα.σαν ά.πό τό πνευμα της &
μίλλη;; καί τήν συνείοησιν της
ένότητο;; καί συνετέι.εσαν είς
τήν επίρρωσιν καί δια.φι�τισιν
σ.ύτη;;.
«Διά τό11 ·Ελληνα. ήτο μέγα
δυστι:,χημα νά ά.ποθάv"Ώ χωρίς
νά πραγμα.τώσΊ) τό προ-:�κύνημ,α.
τη;; 'Ολυμπίας», - νράφει περί
-η;; κατ' εξοχήν έλλη_νικη;; πα
νηγύρεως, της όλυμπιακη;, δ
Γάλλος ίστορικός Monceau. Και
συνεyίςει:

2
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<<'Ετ.r;ρε,jcΊ-:ο δι:ι τωι ίερω'i ό
Qω'Ι -χωρίς τό Ι ψ6ΟCΥ της Οt7.ς.
Κατχ μη;ω; των οχθωv τοΙJΙ 'Αλ
ψειοϋ κ-χί τω'Ι ύψωμ.±των δσ7.
περ:οσ.λλσυ'ι τήν τ.εδ:iδ-χ τη;
Όλυμτ.ί-χς. εξεχύΊον-:ο αδ:-χλεί
πτω; τ.pcσκ'Jιητ-χί επί ά.μ7.ξω'Ι,
ίππω i' +,μιόvω'i' οvω·ι κ-χί τ.εζοί.
Κ-χτέλυοι ΟΠt;ι'J εχ-χστο; ηδύvατο.
άρχοr.ες της γει-:ονικη; τ.6λεω; 'Ήλιδ,;,ς 'Jπεδέy_ο·ιτο τ:ι;
Πpε-:;οε[ας. ''_\λλοt επίσημcι, Π7.
pέμε'iCi εί; σκψ:ι; κατχ μηκο;
το,} το!χ,;,υ ,ης περ:66λου η εί;
τ:ι; δειδρc:ηr;ιχί?.; τη; "Αλτεω;.
Οί τ.-:ωχ,;,!" έςηπλωμ ένοι εί; τi
χόρτα τωv κ7.τωι,,ερειG>'i, εκr;ιμωvτ,;, ύπό -:6 σ:pγυροϋ·ι σκι6ψω;
�G)ν νυί'.-:GJν -:ι:.ιU 'ΙουJίου .
«Ή Π?.ισέληνc; - σ'Jνεχί:ε:
ό �Ionceau - έ-,fιμ �ινε τ:Υj·ι EΊ::ι.p;: ν -:ων ε,;,ρτωΊ, 7.ι οποι-:ι.ι ο:ήρκου·ι τ.έΊτε r,μέp7.;. Έvτό; τGJ'i
νι:1.GJ'i, πλησιcv -:GJY 6ωμων, των
κρυπτψέ'Ι(ι)'i 'JΠ(.; τό Π'JΚ'/(.i't ;p,j),
)ωμ,:ι. -:G>J πλ::ι.-:ά.ιωι, εί; τ,χ;
στοiς τ"i'J; σ.γcρσ.ς, έκιΗίτο α
δι?.κ6πως πί "i'ιθο; ποικίί ov Χ7.ί
περιέφερε Π?. r,o,j -:ήν ε•'Jλ7.Cι"i'/ πε
ριέργειά'ι του, Y.7.J.C'J θυμί�ψ?.
πρός -:ιμήν των φιλοξεvο•J·Jτω'Ι
θεω·ι. Κ7.τ6πι v σ'Jvωθοσvτο οί
πρcσκυ·ιη-:::ι.ί ει; τ7.:; κερzίδ,:ι.;
τcσ σταδίr,'J ΧΙJ.ί τc'J ιππcορ,;,μ,;,υ
Ol'7. ΥΓ/, θ::ι.υμά.σουν το ι;ψ,:ι.ί,;,y ΠΙJ.
ράcr--: ημα τών ά..θλη τGJ·ι "1..7.i �ους
ρωμ,:ι.λέω; ϊππου;, ι• i zpί•ιc,υ·ι
τΥ(i τ,:ι.z1τητχ ει; τό·ι δpqtCJ'i Χ?..ί
τcι.. κτυπήμχτχ εί; τή·ι πυγμή·ι,
νrι. επευψημή-:,ο•J) -:cύ; 'il"Ι.ψ?.;
Πtjύ έλάμG�·;v·ι &hi -:vύ; tΕλλ7.
νοδf ί'.�ς -:Ο·ι Χ6-:� ·ιvν. Εις -:i(Ι
.,, Αλτι·ι 'J'J ιε·ι.εντρ,;,σ·ιτο ι;.,ί πρι:ι-;zυ-
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Ίη,αί δταv οί 'Ηλείοι προσέφεροv
,ήν μεγάλην θυσίαv εί; τόν Δία.
έπί το5 έκ τέφρα; οωμοϋ. Κα
τόπι'Α εολεπον νά. παρελαύνουν αί
πομπ-χί των α.ρχόvτων καί των
ίεpέων μt τάς επισήμους στολάς
τωv. Ήκο)ο1Jf!ουv αμεσως α.ί
τ.pεσοεί?.t τωv π6λεων, αί όποία.ι
αργά. - αργά. ή μ(α μετχ τήν αλ
λην . εκόμιζο't ει; τό·ι θεόν ψ6ρc,·ι λ7.τpΞi-χ; χ:χί τό δωι;�ον της
π6λεω;... Άπερίγρ-χπτο; δε έν
θωσ.α-;μό; έκ(νει τά. πλ-Ιιθη-, οτα.v
ο[ '/tΚηταί, 6έο,χιοι οτι θά, επι
ζ ήσr;'J'i εί; τ:ι; δέλτου; της έθν:
κ"i'ι; Υ.ΡCJ'ΙCλογί-χ;, έξ·ήρχοντο από
-:ό ν, ν-:ι.?ν τοσ Διό; στεφανωμένοι,
Χ?..i, 'JΠΟ τον ήχον τιόν σαλπίγ
γω'ι Κ?.ί των επινικίων υμyωy,
o:η'Jθ•jyoν,c, εί; τό πρυτανείον, ο
που 7.νεμε·ιεv αύτού; έπίση,μον
δεϊπ ιr;v,-. Και κα,7.λήγει δ Γάλ
λc,; ίστc,ρικό; ει; τήν σπουδαίαν
κ?..τα.κλείο?..: «Τήν στιγμήν έκε:Ίην
εεις
, εχ?.pσ.-;σετο
') ,
') τσ..ς
' ψ υz:ι; τιίJy θεχτων τό ,:ι.ίσθημα. της
έλληνιzη; σ:δελφ6τητc,; '·
,«Το θέ-:ι.μ,:ι. τοστο τ"i'ι; πρc,σε
λε·Jσεω; ολω'ι τG>v Έλλήνων πα
p7. τ,χ; οχθ?.; τοσ 'ΑΑ ;p ειοσ, ε!ς
τή·ι ίεp:ιν ,, Αλτι-ι, εrvσ.ι Ο'Ιτως
μον7.οικο'Ι εί; τήν [-:,τορίαΊ , &
ν-:ι.φωνεί Π7.λσ.ιό; Γ ερμ-:ι.νc; ίστο
ριz6;, δ Duncker. Κσ.ί επιφα
'ιέ-;τχτο; υΕλ) ην λόγιος κσ.l δη
μοσιογρά.φc;. δ ΔιονιJcιιο; Θερεια
·ι6ς, ενδεικτικGJς &vαφέρων τούς
σ.γω'η; ύJ; στοιχείοv της έθνι
κ"i'ι; έ·ιότητο; τG>ν Έλλήνων,
γρΙJ.φει: . Άλλ' οί &γG>νες, !δ(
ι,Jς οί ε'Ι Όλυμπί q. τ"i'ις Πισάτι
οι;,ς, OΠt;,'J οί σ..ριστοι Χσ.ι κράτι
'J':Οt τG>Ί Έ)).·ή,ιων συνήοyον-r.ο
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η ώς; αθληταί η ώς θεαταί, δπως
αγωνισθώσι τον στεψανίτην αγώ
να καί στεψα·ιωθώ-:,ι σηφά.νφ
κοτίνου η σελίνου ... ΊΙ Έλλά.ς
α.ρά γε ώς εθνική ένότης η αί
έλληνικαί φυλα! εξεπρο-:,ωπουντο
εν τοίς αγωσιν; Ό Σιμωνίδης
καί ,ό Πίνδαρος οί τούς Όλυμ
πιονίκας εξυμνήσαντες, τήν 'Ελ
λάδα α.ρά. γε εφαγτά.ζοντο εν
ταίς θεσπεσίαις μελιρδίαις τω•ι
η τά.ς διεσπαρμ.ένας έλληνικά.ς
φυλάς; 'Ότε πάλιν οί μέ ν 'Α
θηναίοι έπεσκέπτοντο κατ' ενι
αυτόν τήν Σπά.ρτην καί συνεώρ
ταζον τά. Ύακίνθια., οί δε Σπαρ-
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τια.ται επορεύοντο εις τά.ς Άθή
·ιας ϊνα -:,υμπανηγυρίσωσι τά
Διονύσιc1., δέν συ·ι'Ώσθάνοντο α.ρά
γε τούς κ•ιησμούς εθνικής φιλοτι
μίc1.ς, α.σ6έστου ετι κα.ί, εντός της
φλογό; tGJν εμφυλίων αύτων ε
ρίδων;»
Τη; εθνικής ταύτης φιλοτιμίας
καί ένότητος μέγας κρίκος καί
κεφά.λαιον ήσαν οί άγώνες, καί
ιδού τό κορύφωμα -:ης έθνικης
σημασίας των.
Εϊ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
'Επίτιμος Διευθυντής
της 'Εθνικής Βιολιοθ·ήκης
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«Έyώ και ο πατήρ μου 'Έν εσμεν»
\

Άπο το βιβλίον τοϋ Geoffrey Hodson
α'Η κεκρυμμένη σοφία τοϋ Άγ. Εύαγγελίου»

�'Εγώ ισι ό Πστηρ uου

ε,

lσιιέΥ».

Ίω. 10, 30.
Γιαrrί αύτη ή σοοορη !Jεοιρωια ;
ΛεΎετα.ι, ότι ιlναι άναΎκαtα, δι&n ό
ο:ιοσιός τη:; άνθρωJΤιΥη:; έ!;ι-λί!;ιω:; εί
"\<.Ιlι ή πληρη; πραγματοJU()ίησι :; τη:;
i,οτητο: Υ,αί ά,-όμ,α τη:; συ\'Ταυτi.σ,1;
ως uε το, Θεο,. 'Ο ύτοψήφω:; 'πρό-::;
μυηση πρε= ,α ιιαθη, 1-0.i πράΎψι.
τι μα:θαtνει, ά.Υοuα ιαi σn1ν άγc,ηw.
τη:; ώtοuοΥωσεω:; -rι.ρ,α.γ,ματιΥα i ό
Ύω αrύτης- ότι ε[ΗJ.ι τό Αίω, L<ι\, ιαί
το Αίω",()'Υ ι-ί,α� αύτός ό tδι,ο:. Τοτι
μ:τορεί ,u ,η uι -ιιηρη ι';τιγ,ωσι,
uττ:ως ι: :; α)J) η, περί.σπ-,0\()'t\' είrοεl\ ό
Κυριο; ήιιόJ\': «'Ε-γώ ι.,σί ό ΠσηΊρ
μου ε, ίσμε ,, . · Α. -ιό ιεί ιαι ,έρσ
;τ,uριιμεΗι εξω ταση; δυω'τοτητο;
,ύ !;υ, u tτ1Ξ σrι στi1, αϊιτ<ι_τατη τοϊ, δω
7ωρ1<'1ιι,Ού. Γ,ωριt:,ει τωρσ ιuι θυ γνω
ρί.ί,η γ• rί ,υ\'T<J οτι ή ί;ωη τοϋ Θεοϋ
σε ο) υ τυ ο,-τυ ε[\U,ι μL<ι Cωη ι.uι ότι
η ζωή τοί, έuυτου του ισί το Π,•είr
μιι τού έοιrrοϋ τοι. ,+ οι τουτόσηιw
ιιέ τη, ζω η ιιιιι τό ΠΗύμσ τού Σί,μ
πσντο;, πού ,ί,<ιι ό Θεο; Lτσι νi
\'ετσι ε,u με το, Θεό, ι,ι, δια μέσου
Αύτού με -ι.u, u,τι ί,fι. Δ' σ,τι άφσ
οii την γηι,η Cιιη ιαί τα άΥθρύη,,α
οι;,w, μcT,OQEL έ,ωη:; ,σ ;τη τί; τε.Ι,ει,
ταιις έι,ει,ε.; Ι1Ξξει:; τοϊ, Χρwτοϋ έπί
τοϋ Στα1tρού: ,,Τι't'έ'ι.Ιε.στοι ι,αι �Πα-

Ηρ, εί:; ;tείρα::; σσυ παρσ;Μ'δω τό
,.1,ιί,uα ιιου)).
Ό θα\Ο.rrο;::: ηιί 11 ταψή εLΥα.t. εί101t/.α, άιι} ηγοριΙΥα. Δε. ά-ιοιδίbοηαι
στό, θωαιτο τού σωιισιrος, σ.λ.λά μαλ
ι ο, στη,• Πί,Χ)σω11η?'1J αϊσθ11ση τού αύ
το ;tωρι.σw>ύ Ά,,οJΌυθ•ιί ή Άνά
σ, τασι::, οιστι i1 Ο ευθΕρω:θε;:σcα· ψυχή
δΕ\' εί,αι πλε,0,• θαιtb\'Τ) μι,σα στu σί,
,ορα τοϋ σωματος Υαι τού νού.
Μι,:ιJ,ρΕί ,α άφιση το,, γ{Jι\'ΟΙ' α:ύτόν
τα(('()ν ;tωρις δισοοοπην τη; συ,•ε1,b11σΗ>:;, ,α εί-σέ) θη σε ά.Η,ηερα στρ<ΙJ
ιμα'τα τού cύρα,�υ κοσμου. Ό Με
μυηιιε,ος ιuτ;ορεί \ α JΌt,ρ.α,ση τά ορ,ι,α
τού ηιπt,ου, προσω:rοιΥJΟύ Υοϋ, �ύ. άν
τ• ι ηφθη τφ ό) ηΟΕΙα\ απ' είιθιισ; u�
τη, άΗ-ιτυγ,,μι'.,η YCIL έ,mιΗοοητη λει
τουnγιu τη; ;τ, ει•ιιατιΥη:; έΥορά,σιως.
'Lτσι, τε/ ό;, -ιεn,ii τη, Πέμ..,-ττη Πύ1 η, τη;' Ί:,αιηψεω;. Όιεc οί ά,Ορu>
;τ \Ες {ιδι,αμ.Cε; /J;ψινο1τσι πίσω. ';\γα
τιτυσοΗσι ιιιι ;tρησιιιοποιοϋ\ ται θιιαι
δι•,αμεις. Σ ι•μ(ίο) ιια, τό Τε) ειο, 'Ο,
ωt n'Ζ.ετ<ιι σε σύ\\εφσ δοξτ�c ΠQός τα
bε!;V:, του Θεού. Ί Ι- θ,εw δύωμιις
στο, α, θοω-τrο, ύφοϋ ye\'\'Τfθ11ι.ιε π.ρω
τσ μιι ρό π-σ.1,δί, εr Η τωρα q:.θ<'ι.σε.ι
,,στα; δwσιrαJσεις τού ά.,"(J.στήμmτος
rτη; πl ηnοτητο; Τ'Ού Χρwτού'.
Ai'rrη ε[,σι Ε\ ι.ιιρει ι;σι ά.πό μιάς
ιί.ποψεως ( της μυητιrιής) 11 ιστορία
Τ<>ϋ άθσ-vαitου Εύσγγιeλ.ίου.
(Μιε.ταιpρ. Γ. ΒΛΙΑΜΟΤ)
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"Α,ποψις

της Βη(}λεέιι.

Ι-Ι ΑΓΙΑ ΓΗ
'Αποσπάσματα όμιλίας (3 'Απριλίου 1966) είς Λευχnv
Έορτnν των Τε1<τονι1<ων Στοων Κύπρου Εύαγόρας,
Σόλων, Κίμων, Ζήνων 1<αί Κινύρας, είς Άμμόχwστον.

'Υπό τοϋ ίατροϋ ΚΩΝΣΤ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΥ
Κανένα άλλο ταξείδι δέν συγ
κινεί τον .. ριστιανό, τόσο πολύ,
οσο τό ταξείδι στην υ Λ.για Γη.
'Από τfιν αστραπή της Μεγά
λης 'Ιδέας, θά φωτιστοϋν τά μά
τια τοϋ ανθρώπου οταν 6ρεθεί
στήν υ για Γη.
Το φως της τ' ανέσπερο, κα.
ταυγά ει καί τό κάθε πετραδάκι

της, τό κάθε μ6ριο της σκόνης
πού τήν σκεπάζει. Γιατί αύτά. τά.
ύλικά μόρια. διάλεξε καί εύλόγη
σε fι θέληση τοϋ Θεοϋ, γιά. νά.
δημιουργηθεί ή γλυκύτερη μορή, ανάμεσα σ' ολους τούς άν
θρώπους, σ�ήν δποία εμφύσησε
ολη τή θεϊκή Του δύνc(μη, γιά..
νά μπορέσει νά γενεί ό Λυτρω-
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τή; τοϋ Κ6:ψου, νά οyά:ι,ει ΤΟ')
άνθρωπο απ' τχ σκοτάδι-χ τ,;ϋ Κ-χ
�.ου κ-χί νά τό'J όδηγήσει στοϋ
Καλου τ,;ύ; &πα.στρiπτοντες όρί
ζο·ιτες δπου r.ρεγγο6,_,λiεt τής Ά
λήθεια.ς τό r.ρώ;. '.\π' :χυ:i, τi);
"Αyι?:ς Γή;, -ά ύλικ-χ μόρι:,,: ε
πλασε, ή θεική, 'YJ άυλη ουσί:,,:,
τήν ά.vθρώπι, ή Τη; μορ;r,ή στό
πρόσωπο τοi) Γλυκυτiτου Ί ησου
δταν άποφά.σιπ νά Υ.α.-ε6εί στή
Γή γιά τή σωτηρί?: μα.; άπά τή;
ά.μcφτίας τό 6οϋρκο.

...
"'

Γιά νά μπορέσει, δμω;, δ προ
σκυνητ-r,ς τώ J "Α γιω·1 Τόπων,
νά αισθσ.νΒεί τή J ύπέρατη · χά
ρη τους: Τήν έξσ.ιρετική τους
σημσ.σίσ.: Τήν άπερίγp'Χφτη καί
ασύγκριτη όμορr.ριά τους, είναι
cι.παρ:,,:ίτητο νά 6:,,:δίσει προς <Χ.ύ
τούς, rμόνο') μέ τη; πίστης του τά
βήμα.τα.
Στίς 1λικέ;; αισθήσεις δέν
προσφέρει τίποτε ·ή "Αγια Γrι .
"Οποιος γιά κάτι τέτοιο θά πά.ει
έκ:ί, θ' απογοητευτεί γρ-Ιιγορα.
'Έρημες, άγονες, άδεντρες ώς
έπί τό πλεί:ηον εκτάσεις θά βλέ
πει, συνέχεια άπ' τή στιγμή πού
{}' αρχίσει νά τήν δισ.σχίζει μό
λις θ' άφήσει πίσω του, στά σ•;
νορα, τίς άλλες ερημιές τ'ης Συ
ρίας. Πηγαίνοντας πρός την 'Ιε
ρουσαλήμ, θά δια.νύσει ποΗά χι
λιόμετρα. οσο νά συνc1.ντήσει τό
-r.pGno σημείο μέ πο)ύ τρεχούμε
νο νερό χ,χί πράσινο, τά Γεράσα.
1

•••

ΜεγcΗη προσπάθεια κατα6άλ-
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λεται στόν 'Ιορδανικό τομέα της
Παλ:χ.ιστίνης, για τήν τουριστι
κή ciξιοποίφη καί προβολή του
τόπου. Μιi &�ιοζήλευτη δδική
α.ρτ-ηρία, πού δίνει τίς διακλα
δώσει; της π:χ.ντοϋ δπου ύπά.ρχουν
&ςιοθiατ:χ., ξεκινάει ciπό τα σύνο
ρ:,,: μ� τή Συρία.
Οί κ:χ.τοικημένοι χώροι κι' ά.π'
τίς δυο μεριές της κύριας δδικη;
αρτηρίας, η είναι λιθόκτιστα σπί
τια η ciθλιώτατε; κατασ-κηνώσεις.
Τούς κατοικουν οί ί'διοι νομαδι,
'
κοι' λαοι' που' αναφερονται
στ,.J.ι1ν
Ίερή Βίολο. Οί περισσότεροι ετ
ναι τσοπά.νηδες. Τούς κα.μαρώ�ι
πρα.γμ::ιτικά. τό μάτι κα.ί γιά. τήν
κορμοσασιάr του� καί γιά. τή',f �
λη τους εμφάνιση μέ τίς γpαψι·
κώτατες ψορεσιές τους. Δίνουν ε
νχ διακοσμητικώτσ.το τόνο στήν
κο,:τάξερη κ�' ερημιχή τους Γη.

***

'Από τχ πλέον ά.ξιοθέατα τηc
"Αγιας Γης ει ναι ή πεδιά:δα της
Ίεριχους. Σωστός Παρά:δεισος,
'Όργιο του πράσι·ιου κσ.ί τών
λουλουδιιϊ,ν. Ή χλωρίδα της πα
ρουσιάζει άφθονη 6λά,;τηση χα!
εtδώ·ι σ.κόμη πού δέν συ•ια.ντιοϋν
τ?.ι &.λλοϋ. Ίσ, χιλιολογίτικα:
πσ.νώρησ. λουλούδια προσψέρουν
στήν δρc..ση κσ.ί. στήν οσψpηση
μονσ.δική &.πόλαυση.
Ή πεδισ.δσ. της Ίεριχοϋς, ετ
ναι ή τελευτσ.ία ευλογία πού χα
ρίζουν, στή yη της Πσ.λαιστίνης,
τά ρείθρσ, του ποταμοϋ, δ δποίος
φιλοτέχνησε κσ.ί. τήν &για κο
λυμβ-ήθρα, μέσα στήν δπο1αν κα
ταδύθηκε δ «Τίός τοϋ θεσϋ»,
γιά. νά χαρίσει, με το βά:ψτισι�
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Του, τήν έξάγγιση στ-rιν α.νθρώ
πινη ψυχή και μέ τήν έπι:pοίt),
ση, «έν εϊδει περισ,ερaς,,, τι;ιJ
ΙΙα.να.γίου Του πν•ε•jμ-χτος τήν ά:
ληθινr, γνώση στrη α.νθρώr;ιγο
νοϋ. Ό πι;ιτα.μό; αυτό; είναι δ
'Ιορδάνης, δ όποί,;;, μέ τό•ι ύί
κο πλουτο, τήν πα; αδεισένιχ χά
ρη καί τήν πνευματική λάμψη
πού χάρ ιι:,ε στήν πεΟιάδα τής
Ίεριχοϋς, τήν κατέστησε σ,jμ6ολο
τη;; πάσης μορφής καί έπιδιι;J
ξεως Γης τη; 'Επαγγελία;.
Στά. Δυτικά. της πεδιάδα; ά.
vευρέθησα.ν τά. έρείπια. της α.ρ
χα.ία.; δμώνυμη; πόλη; πού μαρ
τυροϋν ζωή και α.κμή ά.πο τέ-:�
σερε; χιλιάδες χρόνια.. Είναι ή
πρώτη πόλη πού κα.τέλα6α.ν οί
'Ισρα.ηλίτε; δτα.ν ξα.γαγύρισαν
στήν Πα.λα.ιστίνη α.πο τήν Αιγυ
πτο και πέρα.σε ά.π' α.ύτήν πολ
λές φορές' κα.ί δ 'Ιησοϋς κα.ι τήν
έσφράγισε μέ πολλές πράξεις
της θεϊκή; Δύναμη; και Χάρης.
Προς τά.
Δ. συγορεύει, ή
πεδιάδα. τη; 'Ιεριχοϋς, μέ τη
εκρr1 θάλασσα. Σ' αυτήν χύνε
ται και δ 'Ιορδάνης ποταμό; και
σ6ύνει, πεθαίνει κυριολεκτικώς,
μέσα σ' αύτήν, ή ζωογόνος δύ
ναμη τοϋ ύγροϋ του στοιχείου. Ε!
vαι γνωστό, οτι στή εκρή θά
λασσα. φαινομενικώς δέν διαπι
στώνεται κανένα σημάδι ζωης.
Το συνόρεμα. τοϋτο, της πε
διάδας της 'Ιεριχοϋς μέ τή Νε
κρή θάλασσα, δίνει ά.νά.γλυφη
τήν ε1κόνα. τοϋ συντροψιασμένου
6α.δίσμα.τος της Ζωης καί του
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θσ,νάτου. Είναι σ,jμ6ολο ε�γλωτ
το πο�:ι α.π,;κα.λύπτει, πόσο σ.πα.
ρα.ίτητο είναι νά. συ•ιυπά.ρχ,;υν
καί ι;ιί δυο αΛτέ; φυ-1ιολeιγικέ; έκ
δηλώ-:�ει; γιά. τή διατήρφη τη;
ά.ρμονία; των Κόσμω·ι καί γιά.
τή δι-χιι;Jνιση τοϋ Κά.λλι;ιυ; τr;
Ζωr;. Είνχι μέ-:�α στό•ι τά φ ι;ι•ι μό
νο·ι, δπου κα.ί ιιό•ιι;ιν μπορεί νά.
α.·η.γε·ινΥ1 θεί ή Ζωή γι-z νά. εν
δυθεί δλην τήν μεγ>Χλοπρέπειαν
κ>Χί την α.ϊγλψ τη; λαμπρ,;φό
ρ,;υ 'Α νάστασ'i1; τη;. Κα.ί πρα.
γμιχτικά, δ 6υθος τη; Νεκρής
θάλασσα.; είναι το λίκνο δλων
τG'>ν δυνάμεων οί δποίες δτ,χν οί
στρηλα.τηθοσ·ι δημιουργοϋν το
θ,χσμιχ της ζωής. 'Από τί; έπι
στημιJ'Ιικές έξετάσεις των συστα
τικών της Νεκρής Θάλα.-:�-:�>Χς, ά.
ποδείχτηχε δτι περιέχου·ι πλου
σιώτατε;, δλε; τί; ω ε; εκείνες
πού α.ποτελοϋν τά. θεμέλια -:η; δο
μή; της Ζωης. 'Επί πλέον έγ
κλείου·ι έξα.φετικέ; θεραπευτικές
ιδιότητες. Γι' αύτο χτίζογτα.ι,
στίς οχθες τη;, πολυτελέστατα.
ξενοδοχεία. και δλες οί άλλε; ά.
παιτούμενες έγκατα.στάσεις πού
θά. τήν α.να.δείξ,;υν σέ νέα κολυμ
πήθρα τοϋ Σιλωάμ, δπι;υ θά. ξα.
vα.6ρίσκουν τήν ύγεία. τ,;υ; δσοι
πάσχουν ά.πο ρευματικέ; κι' άλ
λες παρόμοιες παθήσεις.
Τήν πεδιάδα. της 'Ιεριχοϋ; ή
Γη τήν περιβάλλει μέ μιά. έντε
λώς ίδια.ίτερη στοργή. Έκτος &.
πο τ' άφθονο πράσινο καί τά. λο
γής λογής λολούδια μέ τά. δποία.
τήν εχει στολισμένη, τήν εχει
κλείσει κα.ί
6α.θύτερο μέρος
της α.γκα.λιiiς της καί ετσι της
έξα.σφάλισε δλη τή θαλπωρή γισ.

στο
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μ:i είaυί.λ:1.z+ι ζω·ή. ΊΙ πεδ::ί.δΊ.
,i); Ίερ:zr:ισ; ά.πr:ι:ε)εϊ μr:ιν1.δικό
yα� ·16 με·ι1J. Βρ['JΧε--:7.� τp7.ΧCι'J�σ.
μέtpΊ. κά.,ω ά.πό ΤΥι Ι επι:ρiy.ειc,
τ·7ι; θ:ί.λ1.σσ1.ς ,.7\ εzε: ειc,, z)ϊ
ψl. πr:ιύ :ης έξ,;ι.σ-:p,;ι.λίζcι μ:ά cι.ι
ώ·ιι7. !l'Jpr:ι66ίr:ι 17,Jr:,•.;·fι . .lE'J σΥΓ
μειιΙ>·,ετ7.'. σ.ξιr:ιπρ6σεzτη διr,,.90ρΖ σ:L; τέ:1:r�ρε; lh�zέ; --cc/j zρ6Ίο•;.
Σ:ό σημείο :οσ Ίορδ:ί.νη πο
τ,;ι.μοϋ. QΠΌ'J "f) Π7pάδr:ιση ε ι:οπί
ζει -:ό γεyοΊό; :,:,•j Β1.π,ίσμηeις
,οϋ Ίφr:ισ, ·ήεϊ'.ιίά6ε:1. Υ.7.ί ·ή πί
σ:η τu> J οπr,,,δύ) ι :ης .lιδ,;ι.σκ,;ι.λί
cι.ς Teι·J, lzει z:ισμέ ιο τό :Μονr,,.
σ: r1 ρι :r.;σ Βη,τιστ·7; κ1.ί 'Αγίeιυ
Ίωi·ηη :r.;σ Πρr:,δρ6μr:ιυ. Κι' ε
Χεί. δJ�� Π�ΙJ"�(ι[, 87. Π p 1:J�έpz < 1)
τcι.ι τ.ir.r:ι:ε, γιi ν' σ.-ι.οϋ·ιε τη
/

Φω·ιή σ.τ.ό :όΊ Ουρ:ιν6, πού θ�
6ε67.ι<6·ιει -,Οϋτeις εστί ν ό Υίός
Μeιυ 6 ά.γr,,,πη:ός έ1 ώ ηϊ,δ6κη
σ,;ι.·, Υ.7.ί ·σ.φοϋ θ,z. ΚΙJ.τσ.νeιοϋν τόv
'Jφιστr:, συμ6eιλισμό τοσ θείου βχ
ιτ:ισμ,;ι.:ο;, θ,z. σ.ισθά:νeι·ιται την
σ.νiγκη Ί'Ζ. ά.Υ.r:ιλr:ιυθήσc,υ·ι τήν πο
ρείr,,. πr:,ι; χiρσ.ξε ό Λυτρωτής
:r:ισ Κ6σμr:ιυ Ίησr:ισς γιά νά φτά.
σr:ιυ ι σ:ή'Ι 1,;ρ,;ι.γμr,,.:ι;ι.η σ.'ΙΟριΙ>πινη
ε.:ιδ1.ψο·ιίc1..
'.\τ.ό τό ,;ημείο σ/ιτό ξεκι 'Ιiμε
-ι.1.ί μείς γιά '17. &κr:ιλr:ιυθήσουμε
τl:ι. 611μ1.τr,,. τοσ Ίφr:ισ πρός τσ..
Ί ερr:ι,;6) υμ,;ι.. θi ι;;τσ.θοϋμε δμως
-ι.υρίω; ,;τr:,,jς Τ6πr:ιυς, τr:,ύς όποί
eιυς θεωρc,υμε σάν τούς σημσ.vτι
·ι.ιΙ>:ερwς, γιcι.τί πιστειjομε ότι
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"Αιτοψι; τοiί 'Όρου; τι7Υν Πειρασμών.

α.ύτοί τονίζου·ι ζωηρότερα. κ-χί
φωτίζουν, μέ λ-χμπρότερο φω;,
τή θεική Του πρQοολi-1 κα.ί τr1 με
γάλη αξία. του εργου Του.
Στά δεξιά. μα;, μ6λι; έγκ2τα
λείπομε τήv πεδιάδα. τη; 'lερι
χους, {,ψώνετ-χ: ενα απότομο βου
νό, απ6κρημ •ιο κα.τά. τό πλεί
στο•,. Σ' αυτό τό οου·ιό, ή ε·?ισέ
οεια. των Όρθοδό�ων Χριστια.
vωv, στά. ορά.χι-χ κά.πο:ου γκρε
μου, εχτισε τήv ίερή Μονή του
Σα.ρα.vτα.ρίου 'Όρους ,δπως απο
κα.λείτα.ι τό βουνό.
ομίζομε δτι τό σημείο τουτο
ά.ποτελεί τό σημ-χvτιχώτερο στ-χ-

θμό στή·ι έπίγεια "'ωη τοσ Ίη
σοϋ. 'Εκεί, Κ(.<τά. τή γ·ιώμη μας,
υ. :ιμψε YJ ιδι6τr1 τά. Του ή θείκr,
κα.ί φα.νερώθηκε ή �περά.vθρωπη
ο1ναμή Του. ΉΕκεί τό'Ι προσκύvη
-:;αv, αληθινό Θεό, ολες οί Ούρά.
·ι:ε; 1υνά.μ,ει;, ολα τά. εθ•ιη καί
ολοι οί αιιί)'.Ιε;.
'.\πά.νου σέ τοστο τό 'Όρο;J το
ποθετεί τό•ι 'Ι ησου ·ή πα.ρά.δοση,
οτα.y α.ΠQ'J1Jpθr,κε στήν εpημQ, γιά.
·ιά. vηστέψει, vά. προσευχηθεί κα.ί
vά. στοχαστεί πρί·ι αρχi-:;ει τό
δύσκολο εργο Του.
Σ-χρi:ντα. δλόκληρα ήμερόvυχτα., (.,α.π, α.υτο
, , κα.ι' η� ονομασια.
,
,
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:r;•j Ο'.ί:.JΊ'.ί') � 7.p :X't-:ιxpt)
εμε:-ιε
lι.εί χ:χθrιλωμέΊο; 6 Ίησr;υ;, π:χ
ρ:χδr;μέ, r;; �:r;ύ; β:χθ•jτερου; στ:ι
J.ζΧ'Jμο•j;. Το εργr; ytά. τό bποίr;
εΙzε ,.) ηθεί ήαΊ 'Jτ;εριi-ιθρωπο.
'
•τ,_
m.:ρετ;ε η' yεΊει- r;' •\ �.ηρωτη;.
�'Χ "/.7.':7.pγ-fρε: :ή ο•jyχμη τr;5
K:xzr;5. 1\-χ i;αλλάξε: τ6 ι •χvθρω
πο, iπό f5λ7. τi δΞι:1μ'Χ πΙJU έ μ πΙJ
δίζουι τήν ψυχή τr;υ vά. χ:χτ:χ:;τεί
πηγή σ.yγελtχου φωτ6; μ6νοv.
'Ητ7.v ά.ν±γχη λοιπόν, ν-χ α.ια
μετρ-fρεt :ί; δυιάμεt; Του. Νά
6ε67.tωθεΙ, τφίΊ &.ρχί'Jεt, iv θ' άν
τέξεt τ6 μέγ7. βiρο;. νΑ,ι θά μπο
ρέσει νά φέρε: -:1έ τ-έp!:ι; τό 6:χρ,j
τατο εργr;.
Οί -J:οχ'Χσμ,;,ί Του, Τόν σ.π,;,
ρόφησ-:ι.'ι έξ δλ,;,χλήρου. 'Γόσο πο
λύ πού ξέχασε δλότελ'Χ τ6 δλιχ6
μέρο; του είν:χt Του. Μέχρις σ
του , οτ;ως σ. ιαcρέρ ουν οί Εύαγγε
λιστέ; Κ'Χt νrρτεύσ7.ς ήμέρα;
τεσσ7.pιχχοντ:z χ7.ί ·ιύχτιχ; τεσσ7.
ρ6:ΧοΥτ� ϋΤCερον Ε.πείvα.1:1ε>·.

Ή πείν-:ι. ! Ό μέγ7.; πειρα
σμός.
Ό Ίησοϋς, στή μεγσ.λη δο
κιμ,,.σί7., άποδείχτηy,ε δτι είχε ά
πάνω Του τή σq:ψ7.γίδ7. της ΘεΊ
κης Δωρεσ.ς. Δέν έδίστ7.σε ουτε
στιγμή. Μέ τήν άπάντησή Του,
άποστόμωσε τό Σσ.τι:ι:νσ.. Κσ.ί χά
ραξε σ7.ψη τΎΊ" πορει7. τώv σ.ληθ:
νώv σ.·ιθρώπων στίς φ,;,6ερές ,:;τιγ
μές της σωμι:ι:τιχης Πχ.ίνσ.ς.
,. Ούκ έπ' α.ρτω μόνον ζ ήσετ7.ι
α.vθρωπος, άλλσ. μέ πάvτ7. λόγον
εξερχόμεvον δι-χ στόμι:ι:τος του Θε
ου», ά.νσ.φώ-ιησα.v τσ. πειγσ,σμέ-νσ.
χείλ-η Του.
Σαψης δ λόγος. Πολύ Υ.ι:ι:θι:ι:ρ+1
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σ.

ή διάκριση. Κ:� δ δρ:σμο; δέν
;;;ήνεt αμ:ριοολία: 'Όποιος παρα
σ•jρετ'Χt α.πό -ήν Πείν-χ, άκολου
θεί πtά. τό δρόμο της δι-χστρο ης
τη; ά.νθρώπινη; φύσης. 'Όποιος
δμω; α.νηστα.θεί, μέχρι τέλους,
κολουθεί τήν 'Αρετή για. της δλειστικως,
τ;οια.;,
αποκ
,
• ε'ξυ,
- την
πηρέτηση πλάστηκε δ άνθρωπο;.
Ή Χριστιανικ·ή πί στη εχει έπι
σrιμιχ·ιεt μια. πέτρα, στή Μονή Σα
ρ:χvταρίου, κ7.ί τήν λατρεύει πε
ptσ'Jότερο κι' άπό τfιv uΑγια Τρά
πεζα. ακόμη. Γύρω ά.π' αυτήν τήν
πέτρα είναι χτισμένο τό Ίερό Βη
μα τη; Έκκλφίο:ς. Δίπλα τ-ης
κρι6ώ; εχει στηθεί κα.ί ή u Αγια.
Τράπεζα..
Άπivου σ' α.ύτήν τήν πέτρα, δ
πω; 6ε6αιώvει-ή παράδοση, ήταν
χσ.θισμένος ό Ίησους, οταν δ Σα
τσ.νας ύπέ6-χλε τόν πρώτο πειρα
σμό λέγοντ'Χς στόν Ί-ησου οτα.ν ή
πεί'ισ.. τον κατέτρωγε: «'Ε-χν εr
σα.ι πράγματι fίός του θεου ε!πέ
νά γίvωσιν α.ρτοι οί λί-θοι οi:ίτοι».
Σ' α.ύτήν τήv πέτpα, δλοχρονίς t
δι7.ίτερrι. δμως κατ-χ τίς γιορτές
του Πά.σχα κάθε χρόνο ( τ' ά.μέ
τρητ7. πλήθη των Χpι<3τισ.νών προ
cχυνητώ;ι, προσφέρουν τήν έχδή
λωση του 6rι.θύτα.του σεοασμου κσ..ι
της ά.κλόν-ητης πίστης τους σ' �
Υ.είνοv ΠOIJ τόσο πολύ μόχθησε και
ύπόψερε γιά τή δική τους ψυχική
,:;ωτ-ηρία.. ΕΙνσ.ι συyκινrιτικώτα.το
Χrι.ί yρ:zφιχιίηα.το τό θέσ,μα. κα.
θώς πι:ι:ίρνουν τόν άνήφορο κι'ά.,ι.ο
λουθουν τό ά.πότομο, φιδίσιο, μο
νοπάτι προς τό Μοναστήρι. Γέροι
εΙvα.ι οί -περισσότεροι. Κα.νένα.ς ο
μως δέ'Ι κουρά.ζετα.ι Μ.ί δεν έyκα
τ1.Χλείπει τ+1 θέση του στήv 'Ιερή

σ.

σ.
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Πορεία. Ή 6α.θειά. τους πίστη, δί
νει φτερά. στα. πόδια τους.
ν:i
λαφροι δλοι κι &κούραστοι, ά.
κούρα.στοι, ά.νε6αίνουν τόν άπό
τομο ά.νηφορικό δρόμο.
Στην κορφή τοϋ ϊδιου Βουνοϋ,
ύπέστη δ 'Ι ησοϋς κα.ί τόν τελευ
ταίο llειρασμό. Έκ,εί Ψηλά. τόν
ά.νέ6ασε δ Διά.6ολος. Του 'δειξε
δλους τούς τόπους πού ά.πλωνόντου
σrι.ν, κάτου άπό τά πόδια τους
καί γύρω γύρω τους, σ' δλη τή,ι
ξελογισ.στική φυσική όμορφιά.
τους. Τον ι&φησε νά. χορτάσει' κα.ί
νά γοητευτεί από τό θέα.μα. Κι'
δτα.ν τόν είδε ::�υνεπα.ρμένον, ά.πό
τα θέλγητρα. πού θάμπωναν τά.
μάτια. Του κα.ί μέθα.yα.ν τήν ψυ
χή Του, Τοϋ είπε: «Τα.ϋτα πάν
τα. θέλω σου δώσει εάν πεσών
προσκυνήσεις με».
Πρα.yμα.τικά., άπό τό ϋψος του
Σα.ρα.ντα.ρίου, είναι άφά.ντα.στη ή
όμορφιά. του γύρω τοπίου. Θέλ
γεται τό Είνοοι του θεα.τη. Ό
νους του δίνεται δλόκληρος στή-ι
σ.πόλα.υση του συνα.ρπα.στικου δ
ράιμα.τος. " ν σκε τοϋμε, επι
πλέον, καί τή δεινή ψυχολοyικr1
κα.τά.στα.ση στήν δποία.ν 6ρισκό
τα.νε δ "Ιη σο�, κατα.λα.6α.ίνομε
σέ πιό κρισιμώτα.το σημείο Τόν
εμπλεξε ή πρόταση του Σηα.
νά.
'Από τήν μιά μεριά.: Ή τρο
μερή πείνα. κα.ί οί 6ασα.νιστικοί
στοχασμοί σαράντα. δλόκληρα. ή
μερόνυχτα., Τόν είχαν εξαντλή
σει. Του είχαν, πρός τούτοις,
φα.νερώσει καθαρά ποια. ά.μοι6ή
Τόν περίμενε, αν προχωρουσε
στήν εκπλήρωση της άποστολης
Του. 'Εξαντλητικοί κόποι. Δυ-
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συπέρ6λητα. έ.μποοια. πο,:ι συνε
χώς δλο κα.ί περσότερο θi μά.τω
να\1 το σώμα Του καu τήν ψυχή
Του. '.\κατά.παυτες ο[ κ-χκό6ουλες
διώξεις. 'Α6ά.σταχτα κα.ί διαρκώς
σκληρότερα. τά. 6α.σανιστήρια. Τέ
λος τό αποκρουστικό καί εξευτε
λι:ηικό μα.ρτύριο τοϋ ΣταυρικQ>}
θανάτου. 'Όλα αυτά.. τά. '6λεπε
κα.θα.ρώτατα μπροστά. Του. Πολύ
φο6ε,pώτερα, 1δίως κ-χτά. τίς τελευ
ταίες &γωνιώδεις στιγμές Του,
ότα.ν ε6λεπε καί τήν εγκατάλει
ψή Του κι' άπό τούς ά.yα.πημένου;
Του &.κόμη. Καί τήν εκδήλωση,
εκ μέρους δλων εκείνων yιά. τούς
δποίους θ:χ επασχε, πλήρους αχα
ριστίας. 'Από τή·ι άλλη μεριά.:
Το ύπέροχο θέα.μα κι' δσα τοϋ, ύ
ποσχέθηκε δ Σα.τα.νaς Του πρό
σφεραν μια. ζωή όλόχαρη, γιομά.
τη απολαύσεις καί ύλικό πλουτο
άστείρευτο.
Ό 'Ιφοϋς ομως ήταν� Χρι
στός του Θεου. Συνεπώς, δέν ήτα.ν
δυνατόν νά. πιαστεί στήν παγί
δα. «υrπαyε όπίσω μου Σα.τα.νά.
Γέyρα.πτα.ι προσκυνήσεις Κύριον
τόν Θεόν σου καί Αύτψ μό•ιον, λα.
τρεύσεις», ύπηρξεν ή άπά.ντησή
Του.
Τούτη ή στιηιή στέκεται ή
σημαντικώτερη στή·ι tπiyεια ζωη
του 'Ι ησου. Τόν αποκάλυψε πρα.
yμα.τικόν Υίόν του Θεου. Τόν α
νάδειξε άξιο Λυτρωτή του άνiJρώ
που. Τό πνεϋμ;,ι. κα.ί ή δ:1ναμη που
Θεου ενοικουν πλέον καί μέσα.
Ίου. ύτές οί ϋψιστες καί άκα.τσ.
λυτες Δυνά.μεις θσ. Τ όν δδηγουν
μελλοντικά. καί θ.χ εγγυώνται τfιν
ί:πιτυχ_ία. του ερyου Του. Πα.ρα.
στα.τικώτατα. συμ6ολίζει τοίίτο δ
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Ευηγελιστή; δτΙΧ'Ι :χ ψι.φέρε::
, Τότε>·, μετ� τiγι απά.ντφη του
Ίησοίι πρός τό•ι Σα.ταναν, «&ψή
νει Αυτόν ό Διάβολος. Καί ιδού
ά.γγελοι προσijλθον κα.ί ύπηρέτουν
.L\ύτόν•
�
'""
1•

Ό Ίησeιϋ; υπηρςε καί Μέγας
Φυσιο) ά.τρης. Τίς γραφικώτηε;
άκτές τιi) ι θαλΜσών της Παλαι
στίνης καί τίς γοητευτικές όμορ
φιές τών Βου'Ιών τη:; διά.λεγε
τ.ά-ιτοτ-Ξ, δταν α.ισθ-:Χνότανε τήν
α·ιά.γκη, νά. παρ,χδοθεί στους στο-.
χ,χσμeιύς Του η νά. έξα.γγείλε� τά.
θε"ικσ, Του Διδάγμα.τα. 'Ήζερε
Gτι μόνον της θά.λσ.σσ'Χς ή γα
λή-ιια οψη καί τώ'Ι Βουνών ή δ
λeιδροση σΛp α, είναι τά. μόνα πο
λύτιμα οιiλσσ.μα. πeιύ μποροίιν νά.
μ-:ι.λακώσeιυν κα.ί ·ισ. γλυκά.-ιουγ
1 '
' α.ν
' θρωπινη
'
'
τηΊ
ψυχη:
α' ,.ςεπ).υνeιυν κ-:ι.ί νά. ζωογονήσουν τ σ.ν
θρώπι'ΙCι πιευμσ., ωστε νά. κσ.τορ
θώσουν γά, προσδεχτουν κc1.ί νά.
,
" ,
'1 ) ο'
κα.μeιυ'Ι
ουσια
τους. Ύ.α'θε υψη
.'
'
'
νοημσ.
και' η'θικη' 'δ'
ι ε'Χ. Γισ. αυτο
Χ?.ί τήν έπί τοϋ υΟρους δμιλίσ,
Του, τrJ ι σ.ψφε να. γειεί δ α.ντί
λ,;ι,λeι; τω, Βeιυνών πeιύ σχημσ.τί
ζeιυν τήι πανώρησ. θάλασσα τη;
Γ:ι.λι) αίσ.ς. Είναι δέ ·ή θεική αυ
τή δμιλίσ., δ α.φθσ.στο:; σέ τε) ειό
τητ,;ι, Κr:ι.ταστατικό:; Χάρτr:ς τ·ίj;
σ.νθρώπινης ζωης. Κσ.θeιρίζει, με
ύπeιδειγμσ.τικά. ά.νθρώπινο τρό
πο -,z ά.νθρώπινσ. δικαιιfψσ.τ-:ι..
Έ·ι.θέτει, μέ σα9ήιεια, τίς ύ-;το
zρεώσεις τιί>ν ά.νθρώπωγ πρός τό
θεό, τόν πλησίον καί τον έσ.υτόν
τους. Τοποθετεί τίς σχέσεις τιί> ι
cι.'Ιθρώπων, καί προς τον Ού pσ.•ιό

καί επι τη; Γη;., στην ιδεωδέ
στερη 6άση, μέ τόν ιδανικώτερο
τρόπο, ώστ__z σ.ν ρυθμισθοίιν σύμ
φωνα μ' αυτόν, νi χαρακτηρίζει
' ' θ
την
'
αν ρωπιvη �ωη η τελειοτερη ά.ρμονία.
*
**
I

Υ

'

ι:

Μια. &κόμη άπόδειξη τη:; με
γά.λη; λατρείας· Του προ; τή Φύ
ση, θά, μaς δώσει δ Ί ησοϋς, λί
γες ώρες πρίν οαδίσΕι την δδό
τοϋ Μαρτυρίου Του. ΑισΘάνθηκε
τήν έπιτα.κτική άνάγκη, νά εμ
πιστευτεί σ' αύτήν πά.λι τον έα.υ
τόν Του κ-χί ά.π' αύτήν νά α.ν
τλήσει δυνάμεις γιά. τίς τρα.γι
κώτατες στιγμές πού Το'Ι περι
μέψ;υν.
Έπrιγε στο υΟρος τιiιν Έλα.ι
G)ν κι' άπομονώθηκε μέσα στον
κήπο της Γεθσημανή. Έκεί, ά
νάμεσα. στίς πρασινάδες Κ(l.ί στά.
λουλούδια, ά.νσ.λογίστηκε, τούς
δρόμου; πού είδε ν' σ.νοίγουντσ.ι
μπροστά. Του, τότ,ε πού είχε α
νε6εί στήν κόpυψη του Σ(l.ρσ.,1 τα
ρίου 'Όρους. "Ηθελε τιίφα ν' &γ
ναντ:ψει άπό το ϋψος του υΟρους
τ6) Ι 'Ελαιών ,, γισ. \'�, 6εοαιωθεί
σ.ν δ�έδραμε δλη τήν πορείcι., &
πω; τή διέγραψε τότε, κι' σ.'Ι
συμπλήρωσε τό εργο πο•; είχε ά.
νσ) άβει.
Εί μy,ι τούτη ή τελευτ(l.ίσ. Του
δοκψcι.σία.
"Αγχος κι:ι.ί &γωνί,;ι, Τόν -;ι.α
τι:ι.λσ.μοάνουγ. Το γλυκύτιχτο
πρόσωπό Του περιορέχ.εται μέ
κρύον ίδpώτσ., δσο προχωρεί
στ·ην έξέτrι.ση κσ.l τό ι cλεγχο των
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"Αποψις τοίί ορους των Έλαιiϋν.

πεπραγμένων. Ή συναίσθηση 8τι ή επί Γης .lιακονία Του εφτασε στό τέρμα. της έπιτείνει
,ήν άγωνία. Του. Τρέμει σύγκορμος δτα.ν συλ) ογίζεται, δτι
zίναι δυνατόν νά. εχει μείνει τό
ερyον ήμιτελές.
Πέφτει γονατιστός. Και πα.ρακα.λεί τόν Ούρά.νιο Πατέρα. νά.
Τόν φωτίσει.
ά. Του στείλει,
μα.ζί μέ της άνοιξης τά μυρα.,
καί μήνυμα. α.ν μόχθφε έτ.ά.ξια.
'Ή α.ν δέν όλοκληρώθr;κε ακόμη
ή προσφορά. Του. Ζητά.ει τήν α1tάντηση κι' από τούt Μαθητές
Του. Γι' αύτό πηγαίνει καί πρός
α.ύτούς. Τί φο6ερή ομως απογοή-ευση πού παίρνει οτα.ν τά.'ι'�ι
στό μέρος πού το:Jς είχε ά.φήσει ! !
Τούς 6ρίσκει νά. κοιμουνται άντί νά π:χρασcέκουν σcό μαρτύριό
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Του. λισθά.νετ-:ιι τότε τ+ι ι πλrιρη
έγκ-:ιτά.λειψη.
Κορυφώνεται τύ μαρτ,jριό
Του, δταν δλομό·ιαχος άποσ ιjρεται πάλι γιά νά. ύποστεί, μέχρι
τέλους, της συνείδησής Του τόν
ελεγχο. Τό αγχος οέ Τόν ξεσκίει 8-r;ι.ν τελικώς 6εοαιώνεται;
πώς οε·ι εχει τεθzί ακόμ'Υj ·rι
σφραγίδα της όλοκλήρωσης στό
εργον Του. Πολύ περσότερο μάλιστα, οταν 6λέπει τfι σ' ραγίοα
αύτή, δλοκά.θα.ρη απέναντι iπ'
τόν μυρολουσμένο κήπο στόν δποίον 6ρισκό;;α.νε. Άπά.νου στόν
κατά.�ερο καί 6ραχώδη λόφο
του Γολγοθά κα.ί ναχει τή μορφή του .Σταυρου μέ το οικό Του
Σώμα. καρφωμένο έπ' αύτοϋ, μi
τά. χοντρότερα. καρφιά..
Ή ανθρώπι·ιή Του ύπ6σ:αση,
V
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λυyζεt μπρό; σ-;:ό :ρpιχτό θέσ.
μσ.. Τό μυαλό Του θ'Jλώvετσ.ι:
«Πάτερ ει δuvσ.τόv πσ.pΞλθέτω τό
ποτήριο'ι τοι]το iπ' έμοσ,, &νσ.
φωvεί πρό; τό, Ουp:ι:v6.
Ή σϊιyχuση σμω; αυτή οέv
,.pσ.τάει yι!Χ πQλ1. Έξεyείρετσ.ι
σ.μεσω; ή συ-η.ίσθφη τiις θεί
κης α,πQσ,Q)5 j; κ-:r.ί ξ-:r.ν-:ικuριαρ
χείτ,:ι πiλι δλη ·ή ϋπ-:r.ρξή Του
σ.πό τή ι ά.ποrp-:r.σιστιχότητα της
δλQκλήpωσής τη;.
Άπό τή στtyμή ,:υτή, X'J.'lέ'l'J.
πλέοv έμπ6διο οέv είv-:ι: οuνσ.τόν
V!X ύπάρξει. Οί έμπ-uσμοί: Οί•
ΚQλαψισμοί:
Τ!Χ ραπίσμσ.τ'J. :
Ό σ.χ6:νθι 'Ιος στέ r.ρ :ι:νος: Τωv
καρφιών τά δδuνηρότ'J.τ-:r. ξεσκί
σμσ.τ-:r.: uΟλσ. είη.ι ανιvχυρ-:r..
Ή μεγάλη, ·ή δριστική, τελειω
τική άπό r.ρ -:r.ση εχει ληφθεί.
uΟποιος θ' &ξιωθεί 'Ι!Χ πάει
στQύς 'ΆytQuς Τόπου;, θ!Χ ζήσει,
επί πλέο-ι, κ:' δλες τί; χ-:r.ρQύμε
'ιες συγκιvήσεις ΠQtι θά. τοσ χι;ι.
ρίσει fι έπι;ι.φή μέ τή'Ι ίστQρία
τQυς, ά.πό τήv επQχ.rι τc,υ Ά6ρ-:r.
άμ. Σιί)ζοvτι;ι.ι z-:r.θ-:r.p7. τ7. 'JΥ,μσ.
διχ τiις πε·ιτεχιλιόχροvης συ'ιο
χης τΥJ ζ μέ τή σημ,ερvrι έπc-χή.
Στή Χε6ρώv, τήν πι:ι.λ7.ιότερη
Χι, Cι'ΙΟμσ.στrι π6λη ΠQ!J ι7.'Ι'Χψέpε t
1ι Πσ.λ7.ι7. Διr,-,θ-/1Χη·, 1:17. θ7.υμσ.
σει τιz. 'JΠέpοχ7. εpγ7. τ·η; λεπτε
πίλεπτης τέχνr1 ς, τη; -ι.σ.τεpy7.
σί7.ς τής ύά:λοu, μέ τί; Fξ7.ίpετε;
ΠQλύχpωμες ε1-ι.6vες, ΠQ !J σuvεχί
ζετ7.t 3πω; Χ7.ί πρίν πέντε χ•.
λι6.δες χp6'ιt7.. Στ·ί-1 Χεβρώv θ-χ
ίδεί Υ.7.ί -;:Q'Jζ τ±r.ροuς τG) ι Π7.
τpι7.pχω ι, .\6ρ-:ι.iμ, 'Ισ7.σ:ι., Ί'J.-
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κώ6 κι:χί '\Ιω�ή..ρ καί τώΥ συζύ
γων τους. Φυλάσσονται μέσα σ'
ενα Μουσείο - Μουσοuλμσ.νικ?
τέμενος τώρσ., πσ.λ7.ιότερα δμως
Χριστιανικό
Ι7.ο πού τον εχει
χτίσει ή Άyία Έλέvη. Σήμερα.
οιατηροϋν καί φροντίζουν τούς
τά. ου; Χοτζά.δε;. Αυτοί ά.νά6οuν τά. χριστιανικά. καντήλια.
πού κ-:ιίνε ά.κοίμητα.
Στή Χε6ρών, σvμφωνα μέ τηv
π7.pά.δοση, κατοίκησε κσ.ί πέθα
νε δ Άδά.μ μετά. την εξορία. του
άπό τόν Παρσ.δεισο. 'Εκεί εζη
σε κ,:ι ο -ώε κ:ι:ί οί άπόyονοί
του μετά. τόv Κατακλυσμό.
Β.Δ., π:ι:ρά. τ·ην Χε6pω'Ι, 6ρί
σκετσ.ι (κσ.ί σήμερα, ογκώδης,
μσ.ρσ.μένη κσ.l σαθρά. κατά. τό
πλεί:,το'Ι, σηιρ�yμέvη μέ σιδη
ροδοκούς) Δρϋς τοϋ Μψ6ρη,
νομσ.στή, κι;ι.τά. τήν Πσ.λσ.ιά. Δισ.
θήzη, yισ.τί εκεί επήγε Υ.αί εζη
σε δ Ά6ρχάμ, οτσ.ν δια.μοιρά.σσ.
νε μέ τόν ά.vεψιό του Λώτ τη Γη
στην δποίσ.ν προηγουμένως σuy
Υ7.τοιχοϋσσ.v. Κάτω σ.π' τη Δρϋ-ι
-:ι.ύτrι ν είχε στήσει τήv σκηνή του
δ '.\.6ρ::ι..ά.μ. Έκεί δέ ωφθη αύτ-ψ
δ Θεό; πρός τtι δρuί 1α. μ6ρη έν
σχΎ(Ι.1, !7.τt τριG)ν σ.yyέλωv» κα.ί
νήyyειλε στο'Ι 'Α.6ρσ.ά.μ, δτι ·ή σύ
ζυγός του Σά.ρχ, θά τοϋ χαρίσει
πσ.ιοί, τόν 'J σ::ι..άκ Κ7.ί οτι, yιχ
τrιv πίστη του πρό; τό θε6, ευ
λόyισε δ θεb; τrι ζωΥj\ του Κ7.l τό
σπέρμ-:ι. του, κ!Χί δ) ι;ι. τ� 11π6:ρ
χηντά. τοΙJ.
Στό ίδιο μέρος, πλησίον της
Δρuό� τοϋ Μ-:ι,μ6ρ-ϊ'1, :ί-.,�ι χτι
,:;μένο τό ΡωσσιΥ.ο Μοναστήρι
τη; Ά 'Ισ.ληψης τοϋ Χpιστοϋ. Σ1ι
μερ-:ι. βρί-Jκετ-:r.ι σέ πι:ι.ρ,;ι.κμrι. Οί

ο

σ.
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μοναχοί, μετα τήν πτώση της
Ί'σσρικης Ρωσίcις, διέι..οψσ J κά
!.ιε επαφή κι' αρ J-qθη ι.σ ι κοοθε
6οήθεια α.πό το νεσ χχθεστώς_
Τρία γεροιτάκισ, έπιζουσ-1 ι 6
ταν cπισκεφθήκσμε το Μο η
στηρι, άπσστεωμέ n, σπό τις, στε
ρήσεις, σά ι τε ευτα fJ. α ισ) cιμ
πή τοϋ πcι.λη ου ρωσικου μεγα
λείου κα· τ rι ::. προσ·fι) ωσης -rι ;
ρωσικής ψυχής στη ;ιριστ -1ιική
πίστη.
Στη μέση τοj δρόμου, &πό τά

Ίcρο'JόΑυμα -:ιτή
ε6ρώ ι, ισ ι
τρ,.σ χωόμετριχ
Δ. σπο τή
Η ηθJ εcμ, ά.ιά.μεσcι π μ ά κατσ
πράσιιη, τερπι6τcιτη ιι:,ι)6οα,
τ+1 ι \ιθά,μ, σώζσ ιτcι, σ· άριστη
ιcιτάστcι'Jf/ οί τρεί; τεράστιες Δc
cχμε,c� ο
Σο)ομωιτο::;. '\π'
cιύτές · δρειιοτcι ι i: Ίερο 'JCΙJ ημ
ιcιί διοχετευcτcιι Υ7 σήμερcι το
γ cι;
·ιcρό στήν περ,01-h της
ΠόJ,η::, όπου τ6τc ό περιφημο;
Ναός cπρό6cιΑε μέ τή ι ά.συγ ι..ρι
τ fj μεγαι οπρέπεt'Χ y7/_ ο1ι.οοσμ,
ιή τι:,υ τε)ει6τητcι Ο Δεξcιμc
ι:ς cιύτε; i/τCΙ.) C ClΠO Τ'Χ σπο δcι ι6τερcι, ά, ιά.μεσα στά. το'Jcι. πολ
ι ,χ πcρ ()() ητσ cργσ' με τ� δποίcι'
δ Σοφός Βα-, ) ηα.ς, έ) ά.μπρυιε
τή Βσσιλειcι του. Ί-Ι μεγcι)ύτερη
Δεξαιμc ι ή, εχcι μάyρο� 177 μέ
τρα, ΠJ άτr;; 60 ycι.ι 6�0,;; 15 μ
)CI

Πr;ι ) ά. α.λι CI σ ι..ομη 'jημεία
σώζοιται πού σ ιδε::ου ι τή μα
κρυ, η εκείηJ έποχ+1 μέ τή διι.ή
μας, σ' δλη τή χροιολογική πο
ρει,χ καί πού μπορεί ό cπισκέ
πτης, νά τ·η ζήσει, χσ.ριζοντα::;
στο ι έαυτο του, μιά σπάνια, μο
ναδική ψυχ:ι..ή ycι' π ιευμ,χ:•yή
χαρά καί fκcινοποίηση.

Έργασ111ριο t,όc; uαραγιοϋ στη
αζαρ{τ.

ΤΟο;: Οί υΕ))ηιε;, ΟΤ'Υ')
6ρ:θου ι στού; "Α y:ου; 'Γ6που;,
νοιώθουι καί μιά έπί πλέο,ι, ό
) ω; 1διαιτερη χαρά, τήι όποίαν
καJέια; α.))ο; προσκυιητή; δέν
μπορεί Jά. τr,ν α1σθανθεί. ΕΙ nι
:θ ιtκrJ χαρά.
Τή ι προσφέρει το yε οι';, ο-
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-ι ή Ίψή 7..υτη '&τί7.., από τή'Ι
δποί?.'Ι πηγάζει τό "λγιο Φως
τη; Χριστι?:'Ιιχη; Πίστη;, εί'/7..l
εμπιστωμένη στού; "Ελληιε;.
Έθνιχή εςηση Χη7..λψοά.yει :ού; "Ελ)η ιε;, στ?) βρεθοϋΥ
στr;,ύ; "λγιQυ; ΤόΤCQυ;. Κ?.ιέ η.
α,λ) Ο μέpr;,;, ΠΟ'J συ'ΙΟέΞται ιιε
τή•ι Έθιιzή μ7..ς ΊστQρ!-χ δε.'Ι
μτ.ορεϊ ι&. :ο.:ι; τή χ-χρίσει.
'Έzo:J\, ι οιτ.6,. κ7..ί εθιιzό z?.·
θηzοι, Υ?. επι:ελέσQυ) r;,ί "ΕΗη
vε;� δτ?.ν τ:ηγιχ[,ιουι πρeισκυ ιη
τές της "_\. γι-χς Γης. Μέ τ+ι•ι π7..
ρr;,υσ.7 του; προσφέpουι πολ),&.
έκεί. 'Ε--ιισχ1.Jου; & :pά.Υ�?:'Τ:?: C
κε�νους τ:,:ι,J € χ ουν tπωμι'j�εί,
τό βαρϊιτα.το εθιικό κλήρο. Τού;
οίιου·ι δϊιημη, γι&. ν-i συνεχι
ζουι σ.κ)6νητοι τό σzληρ6τα.το
σ.γGJ η πο•'.J σ.δι&.zοπ,z, μέp7.. Υ.7..ί
Υ 1J ): τ7., διεc±γr;,υ J ε ια. ιτιο, τpο
μ�pϊίη• ουιά.μεωι, οί δποίες προ
σπ7.θοϋν )?. ύπο:ηά.ψου) τ·rι ) προ
yομιοϋχο lθιική Έστί 1:ι. Υ.'lί ν&.
Χ7..τ?.)&.6ου'Ι :ή ι :όσο σηψι.Ηιχή
επ7..) ξη' γι&. 'l'X π&.ψει 'ltJ. άκτ•.
νο6ο) είτ?.�, &π"' ? 1Jτiν 'J.. 6/όy) η
pο'Ι τόι Κόσμο, ή μεγ&.λη σ.ξί'l.
τοi} Έ)) ·φιχοϋ Πιεϊιμ 'l.τος. Τού;
προη>έpουJ &κόμη -·ην φυzικ·ίΊ ί
Χ?. �οποίηση, δτι Υ.6:θε "Ελ)η η;,
ολοι οί "Ελ) ηιες, τό 'Έθνος δ) 6Χληpο συμπηίσταηι στό ι σ.γιό
yσ, τους.
Οί μεγ6:) οι, οια) εχτοί κ.zί τι-
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μημένοι αγω'Ιιστές τοϋ 'Έθνους
μα;ς στ+ιν Ίερουσιχλήμ, δτα;ν,
"Ελλ ηνες προσκυνητές, σκύβουν
για. vά. c;:,ιλ ήσουν ευλαβικά. τό
χέρι τοϋ Πιχτριά.ρχη, νοιώθουν
ιοια!τεpη συγκίνηση. Τη'Ι προ
καλεί ή συναίσθηση πού γενιέτσ.ι μεσ,χ
' στην
' ψ υχη' τους, οτ,
"
Υ.:Χλ?:. κ:χί επά.ξι?.
ά,γωνίζοντα;ι.
Κσ.ί είν:χι ή αλήθεια;: Τούς α
ςίζει γι' αυτό κά.θε σεβασμός καί
κά.θ:: επ,χινος.
'Όλοι σ.νε:7..ιpέτως: Οί Πα
τpιά.ρχ-χι κ'l.τ:r. πρώτιστοι καί
κυριι!ηατον λόγον· "Ολοι, οταν
μέ τή'Ι σειρά. του; βρέθηκαν επί
κεqηλη; τη; ίερης επά.λξεως α
πό τοϋ Πpιίηου μέχρι τοϋ σήμε
ροι Πpοκ-χθημένου Μcααριωτά-
του Π(/.τρ:ά.ρzου κ.κ. Βενεδίκτου
τοϋ Α'. "Ολοι επίσης οί "Λγιο:
'Αρχιερείς διά μέσου δλων των
αiιόνων, κα.ί τ' σ.λλα. μέλη της
Άγίας 'Λοελφότητος τοϋ Πα;να
γίου Τά.c;:, ου, άναδείχτr(Υ./J..\Ι δλοι σ,ξιοι :rη; ύψίστη; &ποστο
) η:,.

Ή Έ)) φική ψυχή ύποκλί
ιετ,zι βαθ•;τ-:ι.τα προ τG)ν Σεπτών
τους μορφών. Προσφέρει &μέρι
σ;ο τον σε�-χσ�ό τ2Ίς στό δυσχε
ρεστατο Υ.αι μεγα εpγο τους. Φι
) εί μ' σ.κρα εω&.βεια. το "Αγι?
Χέρι τους.
Κ.Γ.ΤΣΕΛΛΟΣ
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Όρισpός
'Όταν ακμάζει ό παγιτός φορώ τή ζέστα του ηλιου,
τήν πέτρα τοϊl βράχου ντύνομαι, δταν οί μέρες μου σκληραίνουν.
Ζητώ τό Θεό σά ζώο σπιτικό.
Της νύχτας άρκετά δριμυ
ΚL ερχεται τό ζώο άκούγοντας τήν όμιλία του άν0ρώπου
και φιιχνάζει στου ζεστού σπιτιοιυ και τα παράθυρ('(,
τόν Κύριό του παρακαλεί να του ανοίξει.
Χτυπούμε κι εμείς μέ τά παρακαλέσματά μας
τού Θεου τό στολισμένο Σπίτι.
Ζητούμε προσωρινά καταφύγια
στηρίγματα καl κρύπτη.
Μα διν μας άκούει ό Θεός. Ό ανΟρωπο; εχει τ-i1ν έκλογ11
να πορευ0ει τ<'J δρόμο του δπω; ποτάμι δπου ση'1 Οάλασσα προχωρεί,
πιστό, πιστότατο στ11ν έλεύΟερή του η'1ν "Ύ'πιικο-i1
και τήν όρισμέινη του την Κοίτη.
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Πίστις - Έλπiς - 'Αyάπη
ΑΠΟΣΤ. Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΙΣΤΙΣ, ή ελπίς καί ή
α.γά.πη
χ,yραι ηρ' _οvται
ά>ς
κατ' εξοχήν χρ στιαvικαl ά.ρε
ταί. Εϊvcι.ι πνευματ κ7l καί ήθ κσ' έκοηλώσεις -οϋ θρησ ι<ωομ ' ΥΟ
εγώ· α.Αληλοσυvδέοιτσ.• Χ'Υί
, '
'
!' •
σ λΑη λοσυμπληρι:ιυvαι· η εΑπι·
προυποθέτει π'στιv καl ή χγά.
πη, i:μποτίζουσ-χ σ1?>τσ.ς μέ τχ
εύεργετικσ. 1,7' �ωι:ιγ6'17 της ,ι·;
μστσ, ένισχύcτ?, 1.πο ειει ια;
κα' ε>'.ιρ lσκε· τr,ν πι,1ιρότητc1 της
cχδηλώ':Jεώς της.

�ο

ά'Ιθρ ωπ��, q .. ., 6τΓJ ένεφ:ι..νί
σθη έπ' -ης ΓiΊ;, χσ.ί σήμεροι δ
πολιτισμεvος λεγομεvος άνθρω
πος, &πό τά. πρGJ-ι;ι. 6-ήμστι;ι της
ζωης του, συμπ:ι,ρzκολο θείτι:ιι
Ύ?ί Ύ7.θοδηy:r.τσt, ψωτ'ζετι;ι ,?ί
έvθ-χρρύv τι;ι ,ι;ιl έμπνέετα δπb
τr,v ΠΙ-:η 1 v, τrι 'Ι Έλτ.;iδι;ι ιCtί τrι ν
Άyrιπηv.

π

ι σ τ Ε � ε ι εις Δημιουρ
γοv Άvωτσ.τηv Δ'JΥ'Χ ι·ι yι;ι' ε•}
λσοείw
ύτή'Ι yσ,' σtοετι;ιι ΙΙJ.t
ίκετεϊιει x.xl δι:ιξσ. ει ,ι;ιί πp?σε'.J
χcτοοι vά το- χσ.ρiζ'Q τ6 &γcιθό•ι
της ζω 7ις καί π/iv ,χj) ι;, σωτ·ή
ρ•ι;,ν κσί (J)' υ ιμοv.
Ευ ;ρ έστατχ
το· αιρωνευς
χο; διδάσχ.ει:
ΧΧΙ) ·
κεψ

6 τ:.ι:ι) υμι;ιθtστι;ιμυστ rι; Πλι:ι,:ιτzρ·
(Προς Κ(iλ(Jηψ,
«Ε•jροις δ' ?'Ι έ-

Π WY (=δόν:,-σαι Υ?: εUp'Qς ΠΕ·
ρ ηγού ενος) Υ,α) πόλε ς ά.τει
Χ 'στου:;, άγραιμ,ματους, άοουλεύ
τους {=χωρ'ς οουλευτά.:;), α.οί
Υους (χωρίς σπ·τια) , ά.χρημά
του; (χωρίς ·π πλα και σκεύη} ,
vομ'σμηι:ι; μή δεομένους, ά.πεί
ρι:ιυ; θ:άτρωv καl γυμνασίων
( υμvσστηρ'ων) · ά.νιέρου δέ πόλεως (πόλεως χωρ'ς ίερά} καl
α.θέου μ-rι zρωμεvο ς εύχσ.ίς,
μηδ' ορ ο ς, μηοε μαντείαις,
μηδέ θυσ'α ς έπ' άγαθοϊς, μηδέ
1ποτροπι:ιίς κα:χ.ώv, ούδε 'ς έστιv,
ο. δ' εστ,y γεγοvως eεατής .»
Ή
π ί σ τ
σποτελεί
πνευμ'7τ χόν ά.λλα κι:ιί .;,0 κον
στήρ yμ θεμcλ ώδες τοϋ ά.ν
θp(J>που Πι:ι.ρcι.κολουeε· τήν γέv
ν ησ•ν Υαί υπc1pξ 'Ι τοϋ ά.νθρωπ'
vω έγιl> χ.ι;ιl συμπc1.ρίστατtιι κ-χ
τα τr,v οιαο(ωσίv του και κσθο
ο rιγεί κσl ωτ ζει ά.μ δpώς μέv
τr,•ι α.τρι;ιπόv Υ.ατά τόv m.ίντομοv
• �. ',Ο'Ι οίι;,ν
Ο , με: έΥ.tJCtμοωτι
y r,υ; δε προ6ολείς τήν εωφόρον
-: f(Ι 6..γουσ?ν ε ς μελλοντι Υ.ήν,
�.:ω·ιί7'1 μακαριότητα.
'Π Έ λ π ί ς, Χ7..τά τήν
:;�χσ.ί'7v Έλληvικr1 ν μ θο ογί
z ι, (τ·η•ι πλουσιω-σ.την είς μ :; 1 1 ρ,ι;ι.ι.ην γνGJσιν Υ,σ,ί ύψη οτσ.
τι:ις ήθικά� α.ρχσ.ς} , έχαρα.κτηρί
,.. εtQ ώς «δzίμιJ)'Ι>,, 'δ ηλ θεότης,
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νύμψη, πνεϋμα. ά.γα.θοποιόν, ά.λ
λά ένίοτε κα.ί τιμωρόν.
Γνωστός δ μυfJος τής Πα.νδώ
ρα.ς, της πρώτης πλα.σθείσης γυ
ναικός. Της έδωρήfJη πολύ,;ιμο ι
Υ ι6ωτίδιον κα.ί της έδόθη ή έν
τολή νά. τό κρα.τήσr,ι κλειστόν.
Ή γυ11α.ικείζ,( περιέργεια. πα.ρε
tία.σε την δοθείσα.ν ά.πcι.γορευτι
Κ�'Ι έντολrιν κα.ί τό άνοιξε. Πρίν
,τ�ολά6 r,ι νά. ϊδr,ι τί περιείχεν, έ
ςέφuγον α.ί κλεισμένα.ι κα.κίιzι ·
ά.μέσως εσπευσε νά το κλείσ r,ι
κα.ί μόλις έπρόλα.6ε νά. συγκρα
τήσr,ι έντός του κι6ωτιδίου τή•ι
'Ελπίδα. μόνην...
Τό -::1μηνος των κα.κιώv, των
πρίν κλεισμένων κα.ί περιωρι
σμένων, επλημιμύρησε την κοινω
νίαν τών ά.νθρώπων καί τούς τα-λαιπωρεί καί θλί6ει κα.ί οα.σ:.<
'ιίζει κα.ί καταστρέφει· μόνη rι
Έλπίς, παρα.μέ 1ουσα. μέσα των,
τούς παρηγορεί κcι.ί ένθαρρύ ι:,.
κα.i σώζει.
1

Ό μυθος δείχνει την 'Ελπίδα.,
δπως ειπομεν' «οα.ιμονα.» δη).
Θεότητα ούδετέρα.v - κλεισμέ
νην μα.ζί με τάς κα.κία.ς-· αύτό
σημαίνει δτι δπως κα.ί ή τύχη,
είναι κα.κη τύχη κα.ί κα.λη τύχr;,
οϋτω καί ή ελπίς ά.γα.'8οποιός,
άι,λά. καί υ.πίς κακοποιός.
Ή 'Λ γ ά π η, τρίτον, ύ
πό της ά.ρχα:ία.ς Έλληvικης μυ
θολογία:ς προοά.λλετα:ι ώς ή πρι�
τη γεννηθείσα. θεότης, δηλ. θεία.
δημιουργική δύναμις, με το οvο
μα. 'Έ ρ ω ς.
'Εκ τοϋ Χάους προηλθεν ό
Ούρανός κα:ί ή Γη. Ούρα.νός ϊί-

ναι συμοολικη εκφρα.::ιις του νοη
του, του ά.όλου, του πνευμα.τι
κου στοιχείου του Σύμπαντος"
< Πάτερ ήμώv ό εν τοίς Ούρα.
νοίς» (εις τι)ν πνευματικόν κό
σμον)· Πvευμα. ό Θεό;. Ή Γη
συμ6ολίζει το ύλικόν, το α.1σθη
cόν, τό στερεόν, τό•ι χώρο·ι· χώ
ραν καί χρόνον &πα:ιτεί ·ή γένε v'.; τών α.1σθητώv οντων.
'Εκ της ενώσεως Ουρα.νου καί
Γη; (ητοι του iύλου, του πνευ
μα.τικου κα.ί νοητου) κα.ί &φ' έ
τέρου του ύλικου (α.1σθητου)
στοιχείου έγεννήθη YJ πρώτη θεό
της, με δημιουργικά.; δυvάJμεις,
ό 'Έ ρ ω -:; κα.τά. τ-ίΊν θεο
γονία:v,
ή
φ ι λ ό τ η ς
κιχτά. τού:; φιλοσόφου;, ή 'Α
γάπη.
Διά. προκλήσεως εκάστοτε ύ
πό της θείας πνοής της 'Λ γά
πη; ('Έρωτος), της πρώτης καί
μεγίστης κα.ί άρίστη; οημιουρ
γικη:; δυνάμεως, γεννώνται, δια.
τηρουvτα.ι κα.ί ζουν α.ί ποικίλα.ι
μορφ,χί τιί>v οvτων (των rι.,ισθη
τG>ν) . "Οτα.ν πα.ύσr,ι ·ή θερμουρ
γός ύπό της 'Αγάπης συγκράτη
σις κα.ί 1σορρόπησις των ενωτι
κών στοιχείων, πα.ύει κα.ί ·ή ζωή
των κα.ί επέρχεται ή διάλυσις
τ. ε. δ Βάνα.τος.
Ή άγάπη προκαλεί τήν ενω
σιν· ή ενωσι; την γένΨφιν νέων
μορφιί>ν· τιί>ν γεννr,τόρων ή στορ
γική Ααλπωρη δια.τηρεί, α.υξά
μα.: Ή Πίστις, ή Έλπί;, ·ή Ά
yά.πης.
'Αλλά. προ6ά.λλετα.ι το ερώτη
μα.: Ή Πίστις, ή Έλπίς, ή Ά
yά.πη εΙνιχι &.ρετα.ί, δπω; χα.ρα.-

ΙΛΙΣΟΣ

.100

κτηρι 1., οyα:, Υ1 ε!\ ::,:ι σ.ιτ::,:ύγεια
αΥ.ρου σ.γ::χ.θοσ, έχ του \\πολύ
του, του Απεψ:;υ 'λyαθοσ εκοη
λούμε;α: ε ί; το•; άιθρωποy;
'Αρετήι κ::,:)ούμεy τή\ μ6ιιμο Ι t!,υχιzή/ ο:άθε:;: Ι 1:pό; τό
h.Ji�τεt'I τό &γαθόι κ�ί <iποφ�,j
(Ε ι τό χ::,:z6ι. ( λγ,::,:06\, κατά-.
Πλά,ωη, εzεϊ;ο πού σι:�ζει Χ?.ί
ωφειεϊ· χαzό; τό α,;τίθετοΥ οηλ.
' ).
r: ' b�),,::,:πτε:
'
α,''Jτο' πcιυ
χ,::,:ι' ο�:1.'ι,υει
Ό ΠΜ.τω; διδάσΥ.εt δτι μι::,:
Ύ.7.ί έΗσ.ι':/. ειια: YJ iρετή που ε
zει μέσι:ι. εί; τό εy�) τr;ι πηγή;
'
της. 'Ε πι' μερου;
σ.ρετα;
'
"
, z,::,:
. θ ,ριι
η
ι
ρ
τ+
ρ
;
ει
τέσσ
1
φ
ό
,::,: c1 :
ζ
σ ι 'ι' μέ έδρ,::,:ι τό'ι' ε.γ-ι.έψc1.
Ί οι, ά.ρετήι του λογι:;τ:zοι) (δη)..
τ·η:; οια•ιοή:1εω:) τ.ού εχε: ιδ,:·ιt
Χ6 ι τη ι � ο φ ί ι:ι. 1. Τήv
·ιΥ. ') ο ρ ε ί α \' επε:τ,::,: με εδpαι τ·ή Ι Ύ.7.pο{ιχ Ι, σ.pετή Ι ,ου
:; ω :;; ρ οθυμοειδοϋ:. Τ+1ν
σ ύ ) η '), τρ:τοι, μέ εο pαι
τόι -:;,6μ7.χοι, δ ρ ετ+ιι τοσ επι
θυμητιz,;υ. ΤΟ ο:, τετ&.ρτη ·ή
C ιc1:ο:;•'ιιη, ϊ.'ι'J r::p,;:;οίοει τη;
ύ pμοιί,zν χιzί l�ορpr:ιπ[ι:ι.,ι εί ς τ?.;
τpcI; iJ.λλι:ι.;. Αί ιipετc1.ί 7.•'ιταί,
ι.Ίτ7.. Πλά.τωη, δπ,;τεΊ,;υι θείc1.
7.y1θ-z, έιGJ σ.ιθpuJΠ:\7 σ.γ,:θιχ
εί Ι?'ι, χιzτ?J ,::τειριχ ι '7.ξt�ι;, --;1 ύ
·γ: !? , τό χcί,))υς, �rl ιι:,z,j;, ό
Τ\:ι,: ίJ':ο: , 7.ί άl)rι.
Ό 'λριστοτΩ η: π,:ρ,:οεχε
,Ί : «o•;z ίfJ:;περ ?ί πο)),;ί ο(οι
ηι (οη ι. ιομίζουν) τ'i'ι c. σ.ρετη;
:ηι.:rι κ7.ί ·rιγεμuJ ι, δ λ 6θ η,,
γ ι;, :;, σ.Ί Η. τιχ π
"'""Πτοt δε: ι δi χετιz�, �πιι):; 6 Σιr)
�ι,.ι:&.-η;, τΥ1 ; &ρετή; '1.l:ίι:ι� ι τήν
ϊ ιiοσιι, ,·ήν μά.θφιν ,iΊ) ιχ η
;ισ.ισθημc1.τι-ι.7, ,.ι:ι.ί 6,;c�λητt-ι.7, cι.?1

σ.
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τι7. Καt συνεχίζει: ο.'ΈστιΥ αρ:ι
(Χ(.�τή, εξι; προαιρετική εΥ με
C:�,ητι ούσα τtι πρό; ήμας ώρ.
'; 1.ι::ν'Ώ λόγψ καί ώς αν φρόνιμο;
δρlσειεν». (Ήθ.
ικ. 1106 6)
36) . νΗτοι: Ή &:ρετ-rι είναι α.)
ε ς ι ; δηλ. στα�ερά. ψυχική
δ:ά.θε:;•; δ:ά. τη; επαναλήψεως
άποκτωμένη · p) κ α - ά. π ρ ο
σ. ί ρ ε σ ι ν (εκλογήν) εκ
τ'i'ι ; αευθερία; τη; 6ουλή:;εως ε
ξc1.ρτωμένη· γ) κείται εις τό μέ
σοι ο•'ισ z,::,:κιGJ'ι' τ.r,ύ σ.ποτελοϋν
,,χ άκρ::,:, τ'i'ι ; ύ π ε ρ 6 ο
) η ; ά ιω ·αί
τ'i'ι ; c λ λ ε ί ψ ε ω ς zάτω π. χ. ή
σ. 'ι' δ ρ ε i ι:ι. εί'ι'αt άρετή, κει
μένη μετ::,:ξύ τη; θ ρ α σ ύ
τ η τ ο ς, αyω - ύπερ6ολης
καί
τη:;
δ ε ι λ ί α ς,
-ι.άτω - υ) είψεω; - πού άπο
τε)ουι χ,:κiσ.ς, ώς άκρότητες.
"Α; ε�ετσ.:;ωμε Ι δμω::;:
Έ
φc1.ρμ6ζεται, δ πράγματι ευcρ υέ
στc1.το; όρ:-:ψό; τοϋ 'Αριστοτέ
)ου;, περί ά.ρετ'i'ι; χ,:ί διά. τχ;
Π ί σ τ ι ν ,
ύπό
μ,ε)έτην
Έ Ί ιπ ί δ χ κ,:ί Ί\ γ ά π η ν.;
Έχου/ δη). 7.ί Ε ηοια.ι cι.υταί πο
σ6ι, ητοι ουη ντα.ι 'ι''Χ νοοuντσ.ι
συμπτυ:,:;όμειcιι (εις εΗειφιν) η
cπεκτει·ιό-μεναι (εις ύπερ6ο�ήν)
ϊισ. έκοη).uJνωντc1.ι ώς κακία.ι;
Ό rδιο;; ό Άρι-:JτοτΟ ης επί
του ερωτ·ήμα.τος τούτου σ.πcι.ντq..:
δτι ώ; πρό; τήy ουσίαν κσ.ί τόν
δpισμόΥ, τοϋ τί εrνcι.ι σ,ρετή, σ.ΠΟ·
τε)εί μεσ6τητc1: κc1.τ' &ςιολ6γη
σι ·ι δμως σ.πό -l1θιΥ5/ς σ.πόψεως
·ι.c1.ί 6ά.θους, ·ίι σ.ρετή &ποτελεί
τό σ..pιστο ι, τό τέλειο'ι', τό cί.φθσ.
στο\/.
Ή Πί,;,ι;, ·ή 'Ε)πίς καί ·ή Ά1
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γάπη δέν εrνα.ι μεσότητες (κατά
τον ' ριστοτέλειον δρισμόν) . Δέν
συνοδεύοντα.ι ά.πό κα.κία.ς, τά.ς ά.
κρότητα.ς, ελλειψιν κcι.ί ύπερ6ο
λ'ήν . Κάθε μία., α.ύτή καθ' έαυ
τήν, άποτελεί άγα.θόν έπεκτειν6μενον είς Μθσς κcι.ί ϋψος α:r:ει
pο'i. Έκεί είς το άπειρον 6άθος
κα.l ϋψος, το άσύλληπτοΥ άπο
τόy άνθρώπινον νουν,
συνα.ντq.
τον Παντοκράτορα.
Δημιουργόν...
Διότι, τ ό Ί\ γ α. θ ό ν ,
λέγει δ Έρμης δ Τρισμέγιστος
προς τον ' σκληπιόν (Τομ. Ι,
σελ. 72 έκδ. Γα.λλ.) ,
τ ό Ά
γ α. θ σ 'i έ Υ ο ύ δ ε V ί Ε
σ τ ι Υ ε ί μ ή έv μ ό νψ
τ ψ Θ ε ψ, μ ά. λ λ ο ν δ έ
τ ο
γ α. θ ό ν Λ.ύ τ ό ς
δ Θ ε ό ς ά. ε ί». 1 α.ί δ ίδιος
διδάσκει: ,Τό 'Αγαθόν τουτ' ε
στίν, δ Θεός. Μή οδν εϊπ"Qς αλ
λο τι ά.γα.θόν, έπεί (διότι) ά.σε6είς» ( ογ. Β'). Ή Πίσ";ις,
λοιπόν, ή Έλπίς κα.ί ή 'Αγάπη
δέν εrνα.ι α.ύτούσιοΥ το άγαθόν,
ά.λλά. &.γαθότης ά.ντικα.τοπτριζο
μένη έκ του &.πείρου 'Λγαθου,
του Θεου. Ι αί α.ύτα.ί, δπως καί
δ ους ,κατιχ τον Έρμην, χαρα
κτηριζόμενος σάν ά.γαθόν. ,,Ο
ο υ ς ούκ εστιΥ άποτετμ η
μένος (άποκομμένος) της ούσιό
τητος του Θεου, ά.λλ' ωσπερ ή
πλωμένος κα.θ' &περ (καθώς α·κρι6ώς) τό του 'Ηλίου φώς».
Ή Πίστις, ή Έλπίς κα.ί ή Ά
γά.πη είναι διιχ τον ανθρωπον
δ ι α. θ έ σ ε ι ς κ α. ί έ κ
(δ rι λ ώ σ ε ι ς ά. γ α; θ ό τ η
τ ο ς, διαφόρου ομως έντάσε
ως είς ενα; εκα.στον
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Ή Πίστις, πρώτη, οεν στηρί
ζεται έπί δεδομένων τών α.1σθή1εων η έπί λογικών συμπεοrι
σμάτων η έπί συναισθηματικών
μόνον ερεισμάτων. 'Π Πίστις εr
να.ι προ(οy της εκτης λεγομένης
α.1σθήσεως, της δποία.ς έπί μέ
ρους εκδηλώσεις είνα.ι ·ή προα.ί
σθησι;;, ·ή δια.ίσθr1 σι;;, ·ή διόρcι.σις,
·ή δια.χοή, κα.ί αί λοιπα.ί ύπερφυ
σικα.ί του Έγ�J 1δι6τητε;;, μέ τά.ς
δποία.ς δ)οι μεν εϊμεθ,χ προικι
σμέ•Jοι, είς μέγα.ν ομως 6α.θμόν
έξα.ίρετοι προσωπικότητες.
Οί μύσται, οί αγιοι, οί ίδρυτα.ί
θρησκειG)ν, ύπηρξcι.ν πολύτιμα
σκεύη έκλογης, φορείς α.ποκα.λύ
ψεως έπί της δποίας στηρίζεται
ή θρησκεuτική Πίστις. 'Π Π ί
σ τ ις ε ι ς α ί ω ν ί α. ς
α.λ η θ ε ί αι;; κ χί μί α.
ά. κ α. τά.λ υ τ ο ς
κ α. ί
πρ ώ τ η κ αί μ ε γ ίστη
ά, ). ή θ ε ι α ε ί ν α ι ή γ Υ ώ- ·
σ ι ς Θ ε ο υ.
<�Έ γ ώ ε 1 μ ι ή ά, λ ή
θ ε ι α κ α.ί δ ά, κ ο λ ο υ
θ ώ Υ
μ ο ί
'i τ Ί) α.
)� η θ ε ί q. π ο p ε ύ ε τ α. ι»,
διδάσκει δ μόνος Μέγας Διδά
σκαλος, δ γλυκύτατος Ί ησους.
Ή Πίστ�ς είναι εκείνη ή ό
ποία στηρίyει τον ανθρωτ.οv- δί
δει νόημα εις τήν ζωήν· δπλίζει
μέ α.κατα.6λήτους δυνάμεις είς
σuνεχη κα.ί έπίπονον άγώνα.· με
τριάζει τήν θλίψιν καί τον πόνον·
παρηγορεί φωτίζει τον κοπιώδη
δρόμον του 6ίου· αφήνει νιχ φα.ί
νετ:χι είς το 6ά.θος του δρόμου ή
Έ λ π ί ς, κα.ί είς τον πρό
σκα.ιρον γήϊνον 6ίον ά.να.λα.μπαί
εύτυχία.ς, ά.λλιχ και μετά. θάνα.-

ε

ε
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το-; "τ6�ΙJ'J :.pωτε�ΥQ!J, -:6πα'J χλοε
ραϋ, ε'Jθ7. iπέδpι:χ πi>1ι:χ όδ,jvr,,
λ,jπη. �ε, ημό; χ,:τ:χ τό'J '5μνωο6•ι. Πpαοiλλει εκεί τόv πι:χ
p:iδ' εισα·ι τη; r'1 pφ!,:;, τ+,'J α.ίω
ν!7.ν μι:χχ,:pι6τηη. Π6σαι &μω;
zχωΥ τ.p:iyμα.τι Πί-τ:ι•ι;
, Ό Ί φaσ; ε[πε·ι ?:'J:αί;" Hv
εχητε τ.ίσ:t'Ι κι:χί μή διι:χκpιθrιτε
ου μόνο·ι :6 τη; συκή; π-:ιιήσετε,
σ.λΑΧ Υ.7.Ι :ψ σpεt τα•j:ψ ε:πητε,
σ.pθητι χι:χί 6).-ήθητι εί:: τή·ι θ:i
λα.σσα.•ι. γεΛpετ,:ι · κcι:ί π:iyτcι: δ
σχ έάy α.ίτrρ,/,ε εΥ τfι πpοσε•;
Χfι, πιστε•j')•ιτες, λήψεσθέ". (Μχτθ. χcι:', 21).
Κcι:ί 6 Εuηyελισ-τή; Λr:,υ
-χ.i;· (ζ, 6). - ,Είπε οί ό
Κύριος" εί εχετε πίστt'Ι ώ; κ6κ
?. 'Ι τtι
Χ')'Ι σι'Ι:ΧΠεω;, ελέγετε
συκχμί ·ιψ αύηϊ εκριζώθr rη κι:χί
φυτεύθητι Ε'Ι τ'i'ι θ:7.λiσ:η{ Υ.α.ί
ύπήmυσε·ι σ.ν ,}μίν .
Οί οσιαι, ')ί μ&.ρτυpε;, οί &γιοι τη; πί-:π�ω;, διi τή; πί
στεω; Χ7.ί τη; πρ')σευχή;, τη;
έ'Ιτόνr:,υ κcι:ί ά.λ r, θQϋ; πίστεω;, έ
πέτυχ')'Ι ϊιπεp:ρυσικό: έπιτε,jγμα
τσ.. Ή Πi'Jτt;. ύ"tό τQυ Χpισ-τ:οϋ
συ•ιουάζετ:7.ι με τή Ι πpοσευχή•ι·
διά. τ'ί'ις πίστεως, της νηστείcι:;
κα! τής προσευχή;, !J)ς γνω
στ6·ι, οί υ ΑγιQι εθσ.υμηούpγη
σα.ν. Ή ,,;•16:γκη της πρQσευχης,
ώ; στηpίγμ?.τος τη; πιστεω;, έ
π ιμ σ.pτυpεί τ+ι·ι θει6τητz αΟ:ιτ'ί'ις·
έκποpεύεται, (J)ζ σ:yα.θ6τη;, εκ
Τ')ϋ Π7.'17."(6:θr:ιυ Θε,;ιϋ· διό: της
πpοσευzης, δη).. τf,; νοεpi; με
τ7. τvϋ Θεοϋ επιΧΟt'/(J)'Ιίας, δέχε
ται τ'i'ις &γχθ6τητος τό: κύματιχ,
μετατρεπόμενα &.πό τοι;ς εχον-
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α; Πίπιν, ,ώ; κόχχ,;ιν σινά.πε
ω;», ε!; θcι:ύμα.τα..
Ό � Αγιο; Ί γν:iτιο;, δ δποίο;
κα.τά, τήν πι:χpάδοσιν ήτο τό μι
κρόν πα.ιδίον τό δποίο•ι δ Χρι
στό; επήρε κα.ί έτ-::ιποθέτησε με
ηξύ τών μ:χ.θ r, τών του, είς τήν
τ.pό; Έφεσίσυ; επιστολήν του δι
δ:iΙ:Jχει: , ΕίσθΙΞ λίθοι Νι:χοϋ,
πpοητοιμα.σμένοι δι' οικοδομήν
Θεού π:χ.τpό;, ά.νυyωθέντε; διά
τ,;ιϋ Συμ6όλαυ τοϋ Ί φοϋ Χρι
στοϋ,
Σ τ α. υ p ο ϋ,
τ ο ϋ
Υ.αί χpησιμοποιοϋντες ώ; σχ ο .ι
ν ί ο ν τ ό Πν ευμ α τό
υΑγ ι ο ν, -αή_ν Πίστ ι ν
σ α ; ώ ; -:pοχ α λ ί α ν
κ α..ί τΥ)'Ι ά.γά.π η ν ώ ς
δδόν δδηγ ο ϋ σι:χν π p ό ς
τ ό ν Θ ε ό ν,. Ή Πί σ τ ι ς,
κατά τήν θαυμασίαν κα.1 ι:τυμ6ολικήν ω:ιτήν διδι:χχήν τοϋ 'Α
γίου Ί γνα.τίου, είνσ.ι ή τροχαλία.
&νυψώσεως πpό; τfιν τελείωσιν,
πpό; τήν θέωσιν- rι Έ λ π ί ς,
συμ6r:ιλιζομένη διά τοϋ Σταυpοϋ,
έμ6λήματος μcι:ρτυpίου, ά.λλά κι:χί
σ.π-::ιλυτpώσεω; κα.ί σωτηρία.;, &.
r.οτελεί τό οχημα ά.γόδου· μας
φέρει ε1; τ7. πτερά. τη;, ούδ' έπί
στιγμήν έγκηαλείπουσα.. 'f/μάς
Υ.'Χί ε1ς τού; μεyαλειτέpους κιν
Μνους κι:χί ει; τό:ς 6ιχρυτέpας ό
Μ•ια.ς. Ή Έ)π!ς κατά τr:,ύς
r.pu)τoυ; χpιστιανικούς χρόνους
γ
έσυμ6ολίζετο κα.ί διό: της
,_ ύ p ΙΧ ς, όpγά.-ισυ άσφ7.λεία.ς
διό: τό υ λ ιμ ενισμένr:,ν σκάφος.
Τό Πνεϋμα.. τό "Αγιον, διιΧ τοϋ
λ ή
δπQίσυ α.πεκαλύφθη ή
θ ε t α., ε [ Υ α ι τ ό σ Χ Ο ι
ν ί Ο 'Ι, οψ. δ σιjyοεσμος της
Π Cσ τ ε ω ς π pός τ ήν

α.

α.

1
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'Ε λ π ι'....ο α κ α ι' τ r,' ν &-n ο κ α λ υ φ θ ε ί σ α ν ά λ ή6 ε, ι α ν τ. ε. τ ό ν Θ ε ό Υ,
τ ή ν
'Ά π ε ι ρ ο ν
γ ά. Π Υ) Υ.
'Η
γ α., π η, ώς ά 1θρωπίνη διάθεσις κα.ί έκδήλω
σις, άποτελεί τήν δδόν πού φέρει
πρός τόν θεόν. Καί κατά τόν
Ζάϊ\j', &γιον του Ίνδουϊσμου :
�·π άγάπη 1vερισσότερον παρά, rι
νόησις, είναι δ δρόμος πού δδ η 
γεί πρός τόy, Θεόν».
Ή άλληλοεξάρτησις των τριών
εννοιών: Πίστεως, 'Ελπίδας, Ά
-γ:άπης, είναι τόσον r;τενή, ωστε
είναι α.δύνα.τος ή πλήρης κατα.
-νόησις της μια.ς α.νευ της συσχε
τίσεως μέ τάς αλλα.ς δύο.
Ή
Π ί σ τ ι ς; είναι
ή
ά.ρχή, ή αίτία, ή έκκίνησις, δ
φάρος προσανα.τολισμου· ή Έ Ρ-,
π ι ς; είνα.ι το' κι'νητρον, τό όχημα, τό κατ' έξοχήν προστα
τευον τόν α.νθρωπον στήριγμα.,
6οηθός καί συμπαραστάτης κα
τά. τόν περιπετειώδη κα.ί α.γωνι
ιjJδη του 6ίου δρόμον' μiς δπλί
ζει ή Έλπίς μέ ύπομονήν, έπι
μονήν, έγκαρτέρησιν, θάρρος, α.λ
λά. κα.ί μακροθυμία. Υ, παρηyορί
αν, α.νακούφισιν.
Ή
y ά. π η, τέλος, ή
ύψίστη κα.ί μεγίστ"), διαπ.ερq. καί
έμποτίζε-ι τάς δύο α.λλα.ς, διά
των ευεργετικών της κραδα
σμών, τό:ς συνοδεύει καί συμπα
ρίσταται· άποτ�ελεί δρόμον πρός
μακαριότητα, ά.λλά. καί τό έπι
στέγασμα κα.ί επαθλον καί στέ1
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ψ:ι.νον του Τ.<λΥ1 ροϋ της ζωης ά
γώ11ος.
«'Αγαπάτε αλλήλους καί «ά
γαπιiτε τούς έχθρούς ύμών», τά.
χρυσά παραγγέλματα του Θεαν
θρώπου. Ό 'Αrοόστολος Παυλος
δίδει 6α.θυστοχάστους χαρακτη
ρισμούς περί 'Αγάπης. «Πλήρω
μα νόμου 'Αγάπη (πρός Ρωμ.J
«'Ο τ.άς νόμος έν ένί πληροίΥtαι,
έν τψ άγαπήσεις τόν πλησίον
σηυ ώς σεαυτόν», (Γαλ.ε', 14) .
Καί τό ευγλωττότερον έγκώμιον
περί α.γάπης είς τήν πρός Κο
pινθίους ', Ιγ', 1-13 είς τό
δποίον καταλήγει· «Ή 'Αγάπη ...
πάντα στέργει, πάιτα π ι ι; τ ε ύ
ε ι, π ά. ν t' α έ λ 7τ; ί ζι ε ι,
�
πάν τα υπομενει..
. υνι οε μενει
ΠlΣΤΙΣ, ΕΛΠΙΣ, ΑΓ ΠΗ, τά
τρία ταυτα.· μείζων δέ τούτων ή
'Αγάπη».
Τά. ζωογόνα. της 'Αyάπγ ς κύ
ματα άποτελοϋν δημιουργικόν της
φύσεως νόμον. Ή έκ της 'Αγά
πης α.γαθότης α.κτινο6ολεί ευερ
γετικά.ς αίίρας· στοργ'Ι]'i πρός τά.
τέκνα.· συμπάθεια 11, α.φοσίωσιν, φι
λανθρωπίαν, έλεημοσύνην πρός
τόν συνάvθρωπον' νουθεσίαν καί
ευλογίαν άπό τόν υ γιον· μακρο,,
' χαριν,
'
, λαγχνιαν,
'
ευσπ
εθυμιαν,
ψ
λεος άnτ:ό τόν υr ιστον.
'
'Η' yάπη εις
' πα.σαν θρησκειαν άποτελεί τό
κα.ί Q της ή
θικης διδασκαλίας. Είναι ή άρ
ΧΥι καί τό τέλος πάσης ά.γαθό
τψος. Άπεκλήθη ή ουσία της
ήθικότητος.
I

'
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ΝΑΝΑ Π. KCJNTOV

Άμφικτυονfες
Οί τελευταίες άχτίδες
λοί1-ουν χρυσίζοντα; χαθώ; ::τέφτουν
τά ρουμ.,-rίνια, τά σμαράγδια
τοίί άγρου...
Σά. νά πυρ::τολ11θηκε fΊ ίερ11 γη
σα να κατέδηκαν τ> αστρα ...
Μητiρε;,
::τρέ.-ιει να πάψουν τά δάκρυα.
Γιατl Fρχονται οί ανθρωποι
γιά να ταφοm• χάτω στη χλόη;
Γιατl τάχα ό ανΟρω:ιο;, πρέπει
,•α σκοτιίJνη τον ανθρωπο;
Τά χ ρώματα παιχνιδίζουν στον ,Ίλιο
με άνταύγιε; ση1 ελφουσα, ση1ν Κασταλία,
11 Δελψκ11 'Ιδέα ύψώνει η1 στοργικ11 της φων1'}
για τα τωρινά και για τά μελλούμενα.
Ποτάμια κυλίστε, ανθη άνοίξτε,
11 ανοιξη ναρΟη, μακρυά 11 δαρυχειμωνιά,
σαν ενα νεφέλωμα γεμάτο με τη
μαρμαρυγ11 των αστρων,
οί 'Αμφικτυ0ινίες
νά ξαναζήσουν ...
Λαοί, εύαγγελισθείτε η1ν Είρήνη 1
Μέ ουράνιες όπτασίες
την Παγκόσμια <Ένωση !
'Από τη Συi.iογή «Χρυσά ΒΟ.η�
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ιο Κόσμος θα εχη
ΤΕΛ Ο Σ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Θ' άρχίσουμε το θiιμα μας μέ
τlς ιπιστημονικές άντιλήψεις, πού
εί αι τόσο έ,διαφέρουσΕς, Οά προ
σπαθήσουμε δέ, νά τlς lκφράσου
με δσο ήμποροϋμΕ άπλα.
'Η φυσικη έπυστήμη εχει κα
ταλήξει στη ν άι ντίληψι δτι 1'1 θερ
μότητα πού εχουν τά ύλιιιά. σώ
ματα οφείλεται στην κίνησι των
μορίων πού τά άποτι:.λοϋν· καl δ
τι οσο ταχύτερες είναι οί κινή
σΙ:.L; αυτις των μορίων, τόσο πε
ρισσότε.ρη θερμότητα -πού κρί
νεται άπο τηιν θερμοκρασία του
----< εχει [να σώμα. Την θερuότη
τα εχει θεωρήσει ή έπιστήμη σαν
μια άπο τlς μορφές ενεργείας, δ
πως εtναι ή μηχανική ενέργεια,

1i ήλ1οκτρική, ή χημικη καl οί αλ
λες. Έκι:.ίνο πάλι πού tχει καλά
μελετηΟη άπο την lπιστήμη, εΤινα�
δτι οί διάφορες μορφές ενεργι:.ί
ας ήμπορο-ϊΊν εϋκολα η δυσκολα
να μετατραπούν ή μία στην αλ
λτr,ι καl άκόμη δτι ή πιο εϋκολη
μετατροπή κάΟε μορφή; ενεργεί
ας είναι ή μετατροπή της σε. θερ
μότητα, ή δποία θεωρείται ή κα
τώτερη σέ ποιότητα μορφη ενερ
γείας. �� ενα, λοιπόν, σύστημα
κλειστο σωμάτω,' ϋστι:.ρα άπο ε
να χρονικο διάστημα μικρο η με
γάλο, δλες οί μορφέ; ένεργείας,
πού ύπηρχα,ν μέσα στο σύστημα,
μετατρέπονται σε θερμότη τα. Έ
πειδη δέ 1i θερμότης, καθώς μας

1or.
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.:ίναι γνωστό zαi ά:τό τ11ν zαθη
μεριν1Ί :τείρα, μεταοι1ίνει ft'ΖΟ
λα α:τό f\'α ίΗ;JΙια θε!_)μοτερο σε
f\'(1 nώμα Ίf'l'ZQUΠQO, ετσι θi1 εi.
Ο η fνα:: raιvo; :τοl σ' αl•τΟ το
σί·στημu σωματr,J,, ϊοί, εΊ:ταμε,
Οα :τραγιωτο:τυιηΟη !nοτη: 0ΕQ
μοzρασία;. 'Ό:τοι• δμω: έϊιz!_)α
τεί !σοηι; Ο,ρμοι.!_)υnία::: 11 :τα!_Jι1�·ι1J','1] ε ι_ι γου {)f, είνω bι•νι1ηΊ.
'Έχοι•ν δέουια τα μι\ιια τι;η σω
ματων ιιιά ,.ίνησι, ιι).ί.ά :ταντοϊ•
αυηΊ 11 Υ.ίνησι; είνυι 11 'ίδω. Τί:
α\Τιi.ήψι::: α:ιΊτi;, :τοί, είναι διωι
σμeνε; στό :τείραμα, τί; ε:τεzπί
νει ή έ:τιστημη ι.αί δωτι·:τι;{, Η
ηΊν ί•:τόΟεσι δτι /:τσι zύ:τοη ,. στiι
2ι•u.:τη, Οά έ:τf'λθη έΞίσωσι: nϊ:
θερμοz()(,(σίu:::, EQ'/O\' bfν θι'.ι είωι
δυνατόν να γίνεται, {1δ(•υνεια Οι'ι
ι'ϊιι. ι_ι ι.ιτη zι.ιι θα έ:τiλfJη iηίνο
που λέγει 11 έ:τιστήμη: Οερμιzό:::
θάνατο; τοί Σ υμ:ταντο;.
Έδ<ί°J πρέπει νά σηιιΗωΟη δτι
ό θερμιzό::; υυτό; θι1νατο:: τοv
Σύμπαντο; σημαίηι μόνον άδρυ
νειυ, F:τειhη Οα ί. :τύ Qχη εξίσω
σις τ η; θερμοκι�ασία;. Υ.αί. oz ι έ
ξαφανισμός τού Σ ύμ:τυντο;.
Τί:: ,lντιίήψει::: ίψω::; αυη:: γιr.ι
τό Οερμιzό Οά,νατο τοϋ Σίιμ:τυ,
τος δεν τί; δίχονται δλοι οί ε;,:ι
σηΊμιη ε:::. "Υ':τϊι Q)'_ Η Y(JL ό αντίί.ο
·γο;, :τοί• είναι ισχυvό::. Ό άντίϊ.ο
γο; εί,αι δτι τiJ Σί•μϊυν δf,.' ιl:το
τει.εί σί•στηu.α Ηιzι,Ίν σωμύτων
κλειστό, άλλα άνοιΥ.τό, γιατί μi
σα σ' αύτό ί πάρχουν μ�ν συστ11ματα πού τείνουν σί 0Ερμιzό Ού
νατο -τα φθίνοντυ, τα ΙLϊΟΖf\
τρωτιΥ.α συστήματα - - άι.ί.α -υ
πάρχουν καt τα συγΥ.εντι_ιωτιzι:1
συστήματα, τά γε.,νι;ψενυ. 'Ά1

1

1
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ρα, τό Σ ί-μ:τα,· ιί); σί-νολον δεν
Υ.ατει•Οί•,'fΤαL σε θάνατο θερμι
%ό. "λλλοι :τάλιν ΕJΤιστήμονε;, οί
:τιό συντηρητικοί, εχουν τ1Jν γι..•ιο
μη δτι ακόμη 11 ιτιστ11μη δεν δρί
σκεται στ11 θέσι νά διατυπιοση
εστω κal μια λέξι γιιί τi1ν τελιχ1Ί
τί•χη τοv Σί,μ :ταντο;.
Πριν δμω; καταλήξουμε στi1ν
ε σ ω τ ε ρ ι ι. 1Ί ι'ί.,-οψι θά πο'φε
δυο λόγια γιά τl; δογματικέ; αν
τιλήψει:: γιά τό :rιθuνό τέλο; τοϋ
Κόσμου.
Γίνεται ϋέδαια ϊiπό με(_)ικέ;
λόγο; 'ι'ιι't. ηΊν συντέλεια των αί
ι:η·ων. Ή ίνbικ1Ί μάλιστα ο�ωρία
όμιλεί, Υ.αΟι:J; εΤναι γνωστό, για
τφ lνι1λλαγ1Ί δι�ιωτηι_ιιύτητο; καί
ιiνα:ταί•σεω:::, :τοι• διαhέχοντω 'Ι]
μία ηΊ, υ.ι) η στόν Κόσμο.
Και Τ(;)(.'α για ηΊν έσωΤfQlΥ.11
11'\'τίληψι έ:τάνω στό Οι'μα, Οά προ
σφί•γουμε στοίι; :τυ0αγορείους
σύ.ν q:ορΕί; ni; έσωτει_ιικη:: άντι
λ11ψεω::. 'Α:: δούμε στiιν ιiρχ1Ί
πι7J� εκείνοι Οεωρουσαν τi1ν φί,σι.
Ή Φί•σι; ελεγαν εΙναι «αριΟμό;
παμμέγιστο; άεί συντελοί•μενο::>>.
Δηλαδή, δίν έδι'χnντο τΕλο; στiι
δημιουργία. 'Από τύτε :τοί, u.ρχι
σε να δηuιουργηται ό Κόσμος,, 11
δημιουργία συνεχίζεται και θα
συνεχίζεται χωρί; τέλος. οι δια
στάσεις τοϋ Σύμπαντος διαρκιί>ς
αύξϊ,νουν, καθι;J; Υ.αt οί δυναμι
Υ.Ες ανελίξεις τιίJν πραγμάτων αυ
τοϋ αuξϊινουν Υ.αί. Θα αί,ξάνουν
υ!ωνίω::;. Ή ι1ν0.ιξι; ΕΙναι απε>
ριόριστο;.
Σε ενα απόσπασμα έπίση;, πού
ΙJϊΟδίδετιιι στον πυθαγόQΗΟ φι
λόσοφο Φιλόλαο, δρίσκουμε καl
την αιτιολογία γιατί ό Κόσμος

Ο ΚΟΣΜΟΣ
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δεν ήμπορεί νά εχη τέλο;. Τό1 ά
.πόσπασμα αυτό, μεταφρασμένο εί
-ναι: <<Ό Κόσμος ε1ναι ενα; καί
μένει αφΟαρτος και ακούραστο;
.στόν ϋ.πειρο χρόνο. Γιατί οϋτε μέ
σα στόν Κόσμο ημπορεί να δρεΟη
δύναμις J"dιό ισχυρή από εκείνη
.πού T{)V συγκρατεί, Ουtε εξω απ'
αυτόν ύπάρχει δύναμις πιό μεγά
λη πού θά μπορούσε νά τόν κατα
.στρέψη. Ό Κόσμος ύπάρχΗ αι(;)
νια καί Οά ύπάQχη πάντοτε και
εχει γιιt κυοερνήτη του τό μονα
δικό, πού ε1ναι πιό δυνατό καί1
-vυπέρδλητο».
Αυτό τό μοναδικό, πού εΙναι. ά
-νυπέρολητο σε δύναμι, είναι 11 συ
ινεκτική δύναμι; πού συγκ!_.)ατεί
τόν Κόσμο καί τόν κάνεΙΑ αιώνιο.
Εlναι ό δημιουργός, ,πού ύπάρχει
παντού μέσα στό Σύμπαν.
Αυτι) τr1ν δύναμι πού συγκρα
τεί τόν Κόσμο, ή επιστήμη κάπο
τε - κάποτε την ύποπτεί•εται,:αλ
λα δεν ήμπορεί rνα τη συλλάοη.
Τώρα τελευταία μάλιστα, οί πυ
ρηνικοί φυσικοί όμιλοίΊν για πυρη
νικε; hι1νάμει; ποί• συyι,Qατοίi\Ι
τα συστατικά των πυρ{1νων τιίJν
χημικών ατόμων. Είναι ζητήμα'
'
κι, αυτο,, που' απο' τη φυσι
τα, σαν
τους ξεφεύγουν άπό η1ν 'επιστή
μη. Γι' αύτό είχε πολύ δίκιο ό
πολύς φυσικός Όππενχάίμερ, δ
ταν εγραφε πώς «11 ιδέα δτι οί ε
πιστήμονες μια μέρα θα εξηγ{1σονν δλα δεν ε1ναι μόνον σφαλε
ρή, άλλα καί αποκρουστική».
Για τόν φιλοσοφοϋντα με τό
'1!ρίσμα της εσωτερική; παραδό
σεως, ή επιστημονικ11 γνώσις 11μ
πορεί μεν νά μη εwαι το απαντον,
καl δεν είναι δέοαια, είναι δμως

u.
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πολύτιμη γνώσις 6οηθητική· Οά
φέρουμε έδω ενα παράδειγμα
πάνω στα κοσμογονικά θέματα
πού τώρα τελευταία μας άπασχο
λοϋν: Ή εσωτερική παράδοσις ε
χει εκφράσει την αλήθεια δη ό
Κόσμος δεν 11μπορεί ινα έπανέλtlη
στην <<δυνάμει» κατάσ rασι, από
την όποία εχει προέλΟει στην α
νεκδήλωτη δrιλαδη κατάστασι,
στό «Χάος>> των φιλοσόφων.
:\Ιέ τό ζήτημα αι,τό, οέδαια,, 11
θετική επιστήμη δεν καταπιάνε
ται' εΙνω εξω fιπό τα πλαίσιά
της. 'Εν τούτοις, καΟuις Οάι δού
με, κατά τρόπον εμμεσον επιοε
δαιώνει, χωρί; καί να τό επιδιώ
κη, ηΊν εσωτερική αιΊτη αλήθεια.
Δέν πρόκειται έδω, οέϋωα, για
τ 1 1ν άντίληψι της επιστήμης για
το θερμικό θάνατο του Σ ί•μπαν
τος, πού δεν σημαίνει εξαφανι
σμό, αλλά άδράνεια, καθώς ε'ίπα
με προηγουμένως. Πρόκειται για
κάτι αλλο, πως νά τό πούμε, χει
ρότερο. Για τόν έξαφανισμό κάθε
ενεργείας μέσα στόν Κόσμο, εστω
καί θερμικής, πού μέ ϋ.λλα λόγια
σημαίνει την επάνοδο τη; Φύσε
ω; στή,ν ανεκδήλωτη, στην «δυ
νάμει» κατάστασι, στό Χάος.
"Α.Οελά της λοιπόν ή lπιστήμη
άποκλείει αυτο τό ενδεχόμενο
Καί ιδού πιίJς: Καθώς εκθέσαμε
προηγουμένως, ή επιστήμη θεω
ρεί την θερμότητα, πού είναι μια
μορφή ενεργείας, σαν κίνησι των
μορίων πού αποτελούν τα ύλιχά
σώματα. 'Όσο ή κίνησι; αυτή εί
, αι ταχύτερη, τόσο ή θερμότης
ένός σώματο; είναι μεγαλύτερη
και ή θερμοκρασία του ύψηλότε
ρη. Τή θερμότητα πού εχει ενα

ε
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Ν.ιzο σι7ψα ΤΙ)\' zαθορίζο1.•με άπο
ηi θερμοzρασία του- �1ετρούμε
δε, καθιιJ; εΊναι γνωστό, τ11ν θερ
μοκρασία μετά θερμόμετρα. Τώ
ρα τί σχέσι εχει 1) θερμότη; με
η'� θ-ερμοκρασία; Π<ίκ να το ποί,_
με. Θερμότη; είναι το ποσον Υ.αί
θερμοΥ.ρασία εlναι το -ϊ•ψ<>; :τού
εχει σ' ενα σ(ίψα το ποσό,• αυτό.
"Ας φέρουμε ενα :ταράδειyιια,
μια εικόνα, μί τό νερό. Το! ποσόν
του n(.JOl' ποί, �ΧΗ ενα δοχείο
Είναι ή θερμότης καί το ύψος τού
νεροϋ μέσα στο δοχείο εlναι 11
θερμοκρασία.
Καί τώρα πάλι στην θερμό
τητα, πού η'�ν καθορίζουμε μεni
θερμοκρασία, την όποία μετρού
με μετά θερμόμετρα. Τά συνηθι
σμένα θερμόμετρα μετροϋνε ηiν
θερμοχρασία άπο το μηδέν στου;
100 βαθμούς. 'Υπάρχουν καί εί
δικα θερμόμετρα γιά θερμοκρα
σίες ίrψηλές, επάνω άπο 100 οα
θμούς και αλλα θερμόμετρα για
οαθμούς κάτω από το μηδέν., "0πως Fχει όρισθη ή θερμοκρασία
μηδέν, που εlναι κάτι το συμβα
τικο (θερμοκρασία πού λυuJνει ό
πάγο;)' [τσι εχει όρισθηι καL μΗΊ.
αλλη θερμοκρασία, το άπόλυτο
μηbcν. Εlναι τοίrrο μια θι:ι_ιμοκιιu
σία ιδανική, ύπο0ετι;ιή, σηiν δ
,οία, καί τούτο ι:ί,uι το ενδιαφi
ρον, θερμότη:: δΕ,ν ύ:τύρχη. Δηλα
δή δέν ύπάρχΕL κίνησις τ<ιJν μο
ι,_ιίων τη; ίΊΙ.η:;, μΕ ϋ.λλα λό�ιιu, δεν
ύπάρχει ενέργεια. Το άπόλιrrο
uιιτό μηδΕν ΚχΕι ΕύρεΟή δτι άντι
στοιχεί στο πλ11ν 273,lG ϋαθuοί,::
Κελσίου. ΊΙ θcρμοκρασία δμω::
τοϋ ά.,ολύτου μηδενος εtναι το
Χάος τGJν φιλοσόφων. Τούτο δε
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γιατί στο Χάο; κίνησι; δεν {,πάρ
χει- Το άξιοπρόσεκτο δμω; εδι"ί)
εlναι δτι 1Ί τεχνιΥ.ιΊ δεν εχει κα
τορθώσει να πραγματοποι11ση το
άπόλυτο μηδέν, αν και �χει πλη
σιάσει πολύ σ' αύτό. Tn δέ ά�ιCΙ
σημείωτο είναι δτι \JJ έπιστ{�μη
εχει καταλήξει στιΊν αντίληψι δτι
fι ψύξι; έ.νό; ί1λικοίi σιί>μ ατο; στη
απόλυτο μηδέν δεν είναι δυνατ11,
γιατί χρειάζεται γι' αι,τό απει(_)Ο
εργον. Ή άντίληψ,:; αιrr1Ί τη; �
π:ιστ11μης αποτελεί άξίωμα θερ
μοδυναμικο και εΙναι γνωσηΊ μέ
το ονομα: 0Fϊ)ρημα του Νιcρνστ,
γερμανοϋ φυσικοχημικου, πού ηΊν
διετύπωσε.
Είναι νομίζω περιττόν νά προ
τεθ
σ η πόσο μεγάλη φιλοσοφικ11
αξία εχει 11 ανω'Τέρω οιατί•πω
σις της επιστήμης. 'Εάν για νά ά
χθη ενα μόν�ν ίιλικό σιί>μα στο
απόλυτο μηδέν δηλαδιϊ στο Χάος
των φιλο-σόφων, χρειά'Έται ϋ.πει
ρον εuγον, για νά αχΟη τι\ Σύμ
παν στο Χάος τί θά έχρειάζετο !
Αυτά δμως, καθuJς είδαμε, τα
εχΗ γράψει ό πυθαγόρειο; Φιλό
λαο:: Π(!Ο δυόμισυ χιλιάbων ετων:
- "Ο τι ο' Κ'οσμο; ειναι αφ
" θαρτος καl αίώνιος, γιατl δFν ύπά (! 
χει ουτε 'έντο; αύτοi\ ουη έκτο::;
αύτοϋ δύναμις τόσο ισχυρή' για
ινά τον καταστρiψη...
'Έτσι, για μια άκόμη φορά
φαίνεται καθαρα ή αξία πού ε
χει ή εσωτερική παρύοοσις. ΕΙ
χαν δίκηο οί πυθαγόρειοι
λεγαν δτι ό Κόσμος μοιά'ζΕL μi
τούς αριθμούς. "Ετσι κι' αύτόc;.
δπως καί εκείνοι, Κχει αρχή, αλ
λά τέλος δεν Κχει.

:ιwυ r

ΔΗΜ. Α. ΙΩΛΝΝΙΔΙΙΣ
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,

Α 1� πεντε
((Μ ε δ' ά λ α 1 Μ υ ή
Ό παντοδύναμος Νόμος τη;
'Εξελίξεως, προκαλώντας η1ν
εκδήλωση σέ μορφές τού φυτι
κού 6ασιλείου, επειτα άπό ενα
dφαντάστως μακρό χρονικό διά
στημα ωθεί η1ν εκδήλωση σέ
μορφές τού ζωϊκού 6ασιλείου,
παρουσιάζοντα; μιαν άνέλιξη ά
π,'ι τα άτελέστερα καί άγριώτερα
ζώα προς τα τελειότερα καί τα
πλέον εξευγενισμένα, δπως εΙ
ναι εκείνα πού ερχο.νται σέ με
γαλύτερη επαφ11 μέ τον ανθρω
πο ( καμηλε;, άγελάδες, αλογα,
πίθηκοι, γάτε;, σκί•λοι, ελέφαν
τες).
Τό έπόμενο βημα τη; 'Εξελί
ξεως είναι τό ανθρώπινο βασί
λειο, δπου - προχωρώντας με
ηΊ Μετενσάρκωση άπό τούς ά
γρίους και τούς 1Ίμιαγρίους
στους 1Ί+ιιπολιτισμένου; και τού;

6

ε

1 ς))

πολιτισμέ.νου; - συναντοιiμε α
νεπτυγμένους άνΟρώπου;, πού
μπορούν να σκέπτωνται κάπως
άλτρουϊστικα καί να αγαπούν,
να εργάζωνται για κοινωφελείς
σκοπούς και να εχου.ν ίδανικά.
Τό έπόμενο μέγα 6ημα τη;
Έξελίξεω; είναι ή μετά6αση α
πό τοϋ ανθρώπου στον ύπεράν0ρωπο, οχι τον εγωίστή, ο;ιως
τον εννοούσε ό Νίτσε, άλλα ε
κείνον πού δέ.ν κυριαρχείται
πλέον από η1 δουλεία τού εγωι
σμού και τη φροντίδα τη; προ6ολης και ίκανοποιήσεω- τού έ
αυτού, άλλα εξυπηρετεί μέ ευ
χαρίστηση τούς αλλου;, εργά'ζε
ται για n1ν άνθρωπότητα. 'Ε
κείνον πού είναι άπελευθερωμέ
νος από τό έγώ καί ηΊν πλάινη
της χωριστικότητος.
'Η μετά6αση άπό τοϋ άνθρώ-

Ι.\ΙΣΟΣ
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;τοι• στον ί•:τεράνθρω:το, στον
<<::Ίlί-στψ> 11 «_λιδάσΥ.αλο ni:; Σο
q;ία; Υ.αι τη; '.-\γά:τη;>>, συνΗ
λείται - ο:τω; ί.έΗ οί α:τόΥ.ρυ
φε; διδασzαλίε; τη; ανατολιΥ.η;
σοφία; - με :τt, τε ::Ίlε',•άλε;
::ΊΙυ11σει:, ιιi: τί: ό:τοίε; δfν
zοι•ν 6ε6αια σχέnη οί λtγόμε
,•ε; «μυ{ρει;>> τίίJν διαφόρων ι«μυ
ητι;ι.{ί)ν» συστημάτων. Θα εκ
Οiσωμε συντόμ
ο,τι '.'νωρίζο
με γιά τί; :τiντε <Δlε', άλε:; :\Ιυ11σει;».
Ή :τψ;ηη ::Ίltγάλη ::ΊΙί•ηση
συμβολί�Ηuι στά Εί•αyγέλια �iέ
ηΊ Γέννηση. Εί, αι :τραγμuτιzά
11 γέννηση σέ μιά Υuι νοί•(_)γω
'ςωή, σηΊ ζrιΗΊ τού Πνεί•ματο;.
Γι' αυτό zαl Δνομϊι:::.εται «Δεύ
τερη Γέννηση» η «Γiννηση τοϋ
Χριστο'ί">>· Ό ::Ίfί.στη; ονομάζεται
«l\1ικ(_)ο :ταιδί» η <<:τεριπλανJψε
νο;» 11 «"ΑνΟρωπο:; χωρί:; κα
rοικία», διότι 11 Γή δi:ν ιlποτε
λεί πιά την χατοιΥ.ίu του. Όνο
μr1ζεται επίση; «'ΕΥ.εί.νο:; :τού
tίσηλθε στο ρεύμα η στην 'Α
τραπό τη; Άγιότητος».
ξέλΟη, μF ηΊν :τέμπτη «Μεγάλη
Μύηση», _\ιδάσΥ.αλο:; τη:; Σοφί
ας και τη; Ά γά.-rη:, απολυτρω
μένος ά.-rό τα δεσμά τοϋ ΈγJ>,
ά.-rό η1ν :τλάνη τη: χωριστιzύ
τητος.
'Η 'Ατραπό: τη; '.-\γιότητο;
όνομάζ�ται επίσης «Όδό; του
Σταυρού», διότι ό Σταυρό; εί
,•αι το σί•μβολο τη; ζωη; ποί,
θριαμβεύει απέναντι το'ίi θανά
του, το σί,μβολο του Πνεί•ματο;
πού Οριαμβεί•ει επάνω στ-ί�.ν ϋλη.
Ή 'Ατρα:το; ζητεί rl.-rό εχείνο-ν
πού η'1 διατρέχFι :τλήρη άπάρ-

ε

1,):;
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,·ηση ά:τό Υ.άθε τι ;τ()Ιι• :τριν επι
θυμοί,σε Υ.αι ποί, θεωροί'Οε αλλο
τr :τολί•τιμο. 'Όχι από πνεύμα
ασχ ητ ισμόί•, αλλά διότι δλα εί
ναι άπατηλότητε; :τού Υ.αταρρέ
ουν έμ:τρό; στ�ν tπέρτατη :τρα
γματιΥ.ότ ητα ni; 'λτραπού, στό
τερμα ni: ό:τοία: 6Qίσκεται 11
'Αλ11θεια καί 11 Ζω1Ί. Ή άτρα
:τό:: τη; ::Ίlυ11σεω:: δέν ε1ναι
ιiτρu:-ιό::: :τόl'Οt'. Ί\Ιιά αγαλλίαση,
:τού :τροέρχεται οχι πια από α
νόητ ε::; ματαιοδοξίε:::, αλλά (1.ΠΟ
αΥ.ατάπαυστη έρyπσία γιά τον
εί1γενιzι;ηερο σΥ.ο:-ιό - ηΊν ί•πη
ρεσία τη: ιiνθρω:,:ύτητο: - γf
μίζει τ11ν ψυχ11 εΥ.είνου πού 6α
δίtει σηΊν 'Ατρα:το τ11: Άπολυ
τρ<;)σεω:. Πάνω στ�Ίν 'Ατραπό
δf ν χωρεί αλλη σκέψη απο ΤΙ]\'
ί•πηρεσία της α.1·θρωπότ ητ ο; Υ.αί.
ηΊν zαλλιrργΗα του ι'ί.νΟρωπι
σμού.
::ΊΗ τ11ν λ' l\lfγάλη ::Ίlίtηση
δ l\Ιίιστης μαθαίνει νά ένεργi\
μέ πλήρη συνΗδητότητα στον
uστρικι'> χόσμο, οχι μόνον κατά
Τ() διάστημα του ϋπνου, ω.λά
και ένiί) συγχρόνω; ζη ένFργη
τιχά στόν φυσιχί> κόσμο. :Μέ ηΊ
Β' χαί μέ 111ν Γ' lΊ1εγάλη l\1ί,η
ση θά μάΟη να ενFργη με πλή
ρη έπίση::; συνειδητότητα στον
κατuηερο Υ.αί στον ιlνuηερο νο
ητικο κόσμο.
'Η Β' ;\f εyάλη ;\1 1',ηση συμ
βολίζεται στα Ευαγγέλια μί τ11
Βάπτιση του Ί ησοίi στον ποτα
μό 'Ιορδάνη, δπου rlνοίχθησαν
εις dύτόν οί ουρανοί χαί f tδε
το Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ νά ερχετυι
προ; αυτόν. Ή Γ' ΜεγιJλη :\1ύ
ηση συμ6ολίζεται μέ n1 Μετα-
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ο

μόρφωση στο "Ο ι:ι ο; Θαδι:ιι.>,
που το πρόσωπόν τυυ rλαμψεν
ώ; δ iiλιυ;.
Κατά τι'� διαδ()ιψ11 τιίιν ::ΊΙυή
σεων δ Μύστη:; ηλειοποιΕίτω
στίς αρετές. Σ πάΗ τα δfσμί.ι
της απάτης τού πι_ιοσωπικοϋ έ
αυτοίj, της άμφιδολίας, και κάΟε
μορφη; δεισιδαιμονία;. '.\νι(ι.αμ
δάνΗ τι'ιν ύπυχι_ι�ωση τη:; :ηνί
ας. Ι άΟε τι που κατ�χfl, ύλικίι
iΊ πνευματικό άγαΟό, εfναι '/ια
να χρησιμοποιηθη ση'1ν iΊ:τηρε
σία τη; clνΟρωπότητο:;. 'Όλη τοι•
ι
,
\
ι,
t:
ηι υπαρc;η,
υι σκεψει; του, �α
συναισΟήματά του, οί ;φιί.ς� ι;
του, εΙναι ά:;τόλυτα άνιδιοηλεί;
καί ύ.γνέ;. 'Απαρνείται χιί.Οε
προσωπικ11 έπιθυμιυ. και Οέληση,
χάριν τη; Οεία; Οελήσεω;. ΚάΟε
αυταπάτη χωριστικότητο; κα
τι:ιρρέει. Ό Μύστης εlναι :;τρα
γματικά ό έαυτό; δλων, εΙναι ή
θεία, ένιοία, μοναδικ11 ζω1Ί τού
συνόλου. Για τον l\fί.στη δεν ύ
πάρχουν αμφιυολίες και διστα
γμοί. Γνωρίζει καλά τό δρόμο πού
ακnλουΟεί. Γνωρίζει τιΊν :;τραγμα
τικ11 αξία και δαρύτητα των πρα
γμάτων και ιδεών. Ό l\Ιί•σ τη; ά
ποδάλλει κάθε σκιά ύπερηφαινεί
ας, κάθε τάση ελξεω; η αποστρο
φής. , γκαλιάζει δλα τ α οντα μέ
το ίδιο δλέιμμα ά.γάπη;, μιας .άγά
πης που περιλαμδάνει τό παν και
της δποίας 1'] λαμπρότης άκτινο
δολεί σέ κάθε τι που ύπάρχει., Ό
ειναι
η< ζωντανη, ενσαρΜυστη;
ι
,, ,
κωση της θείας άγάπη; .
Τότε δ Μύστης εlναι ώριμος
' Μεγάλη λfύηση, τη
για τη
ν
ύ
Μ ηση τdι• «Άρχάτ» ( .. εδασμί
ου η 'Αγίου), τού <Gtέραν της 'Α-
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τομικότητυ;>>- ΊΙ :\[ύηση τυiί 'λ. (_) 
χιΊ.τ συμοολίζfται μέ τ11ν Σταί•ι_ιω
ση καί ηiν 'Ανάσταση. Ό :Ί1ί
ατη; δλέπΗ τόν έιιυτόν τυυ ,νί.ι πε
ριφρονείται Και να καταδιώκΕτω,
οχι μό.νον ιlπι'ι τι'ιν πολύ κόσμο, ά)
λά καί ιl:τύ τού::; σηνού::- του ιr ί
λου; και όπαδού;. 'Ολομόναχο:;,
ιl-τομονωμέ,,•ο; άπό άνΟ ι_> ώπου; και
ιl:ι:ο Οεοί•;, ιlντιμtτω:τίζΗ τι'> μαι_ι
τί•ριο τη; �T(..<U(JU)σtω;, το μαρ
τί•ριο τοϋ Κενοί1 καί τη; Σιγϊ1:;,
::ωύ u;ωτελεί μιί.ι φοο�ι_ι11 bοχιμιι
σία. 'Αλί.ί.ι ηΊ στιγμ1Ί ποί, JΗ(Η
φι_ιονημένυ:; ά:το τοίι; άνΟ ι_ι ι;J
που;- χύ,•ει τον έκτο:; fαυτοίi
Οtόν, άνι:,υρίσκtι τον fντό; τοϋ
�αυτού του Οεόν, :τοίι ϊί.ναζητοϋσε
τόσους αίώνε;, καΟίσταται δ 'ί
διος Οεό;, άνασταίνfτω από τό.ν
Οάνιηον στ1Ί ζωή, :τεΟαίνει στο
ν
κόσμο τη:; uλη;ι για να ιlναστηΟη
στον κόσμο τού Πνεί•ματο::; Υ.αί
τη; 'Αλήθεια;. ' παλλάσσεται α
πό τά τελευταία δεσμά τη:; χωρι
στικότητο;, απο τι1ν άντίληψη
τοϋ «εγώ εΙμαι». Τότε αποκτά μι
άν άδιατάρακτη 1:,ίρ1\νη.
Ή Ε' l\1εyάλη Μύηση συμβο
λίζεται μέ τ ην ' νάληψη, μέ τιΊν
ότοοία• ό Χριστό:: ά.νυψ\1)θηκε σέ
'llεφέλε:;, πάνω άπό τ11 Γη, πάνω
από τ11ν ανθιιωπότητα. :ΊΙέ αυηΊν
ό ::Ί1ύστης τειιματί ει ηΊν ' τρα
πό της 'Αγιότητο;. Ε1,ναι πιί.ι «iΊΙε
γάλος Μύστη;», Διδάσκαλο; της
Σοφίας και της 'Α;,άπη:;. 'Η συ' το' αν
' θρω'
νει'δηση' του ξ επερναει
πινο στάδιο καί, απαλλαγμένη α
:τό ηiν πλάνη τού ξεχωριστού, δυ
θίζεται στ11ν πραγματικότητα και
ni μακαριότητα τη; Ν ιρδάνα.
� υντελείται ή σ1.1νειδηη1 Ε\'(•)ση
1-
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μe, την ,ωθοΙ.ιιη συ, cιδηση τοίi
Λόγου. Πραγuατο-τοιοίi, ται τά
λόγια του Χριστοίi <-'Εγω Υαι ό
:τατήρ μου f.\ εσμέυ,. 'Η κηαστα
ση αύn1 τη;
τ ιρ6α, α, αΥατα
, όητη για τφ <ι,Ηριίηι,η άηί
ληψη. Ef. "t χαραιτηρισUη σω
<,μf-θη φωτό; γαι ιιουσιιης», σα,,
«ά.,,οθεωση φωτό::». Τ αι :τω τα
κc:ί ει,αι φv:;.

1967

Ό Ε d " i η Α r η ο I d στο ώ
ραιοτατο διδλίο του «Φω; τη; ' σία:;» γράφtι: ,< Τα μ1) μετρας
μ� λf-ξΗς το ' προσμ{ τρητο.
μη ρίχνη:; τη οοΑίδα τη; σκέψεω;
ειεί δ-του δεν ίι:τάρyει πυΟuένας.
" -τοιο:; ρωτάει, πλα, ιεται. " -τοιο:: ά-τοιριΗται έ-τιση:: πλανιέ
ωι. λΙ1) λι:; τι-τοτα !>)

α

ε

*

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑλ ΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡλΕΚΗ

'Άγονη έπαvάλnψn
Ο: μ:ρε; μ::ι:, ο[ μ'i'ιες κ7.ί τχ χρόιια,
στοι τροzο τοJ; yυρι�ουιε τ.ιστα.
Μ6ιοι ο1 ώρες μ7.; μπι:φcί ,ά. φέpιουι
Υ.-1.ποισ. σ.)) σ.yή. 1πορεί οί στιyμc:;.
Μέσ7 ,σ' σ.ύτcς ζεί τ όιειρο...
Πόσο λίγο... Στιyμc:; τ ο ιειρο,
μtσσ. στις μέρες μ7ς, τούς μήνες κ7ί τιz χρόιια.
Κι' οιε ρο πά.Η7 .
Βηειά. ή κχτάθ)ιψ το} μόχθου.
Σιδερο ·r1 -:;ι.έφη,
τ.:τp7. γ κσ.ρδιά.
γ .' 6 πόθος ΥΟJp?.,:;μέ ιος ...
'

,

Υ

ι

Κ7.ι τ' οιε.pο, 1 στ.ιθ7 αύτή rι φ.)οyεpή,
φευy?.) έχ εστ7σι6. της ψυχης :ό :;,.ίρ,ημα,
η ) 6.μψη στ α.χρωμσ μάτιΙJ,
εί ηι \μο ιά. χ σ στιγμέ:;
μέσ7, στίς μέρες, τοι;ς μη-ιεc:, τσ, χρ6 ιισ....
Κ.Jpιε ,.ιχιε ιά. yiιη εύτυγι,χ ·ή σπiθΙJ ·rι )ογερή ...
Ή :ρεη::ι)c7 ζεστΙJΙJιά, σc.. χJθη ευφρ6συ,cι, στά. μέ)η μας...
Ί-rι � ψ•J;.ή:: τό σ,.ιρτφ-:ι., ας yίιει δόξα της ϋπ7.pξης.
ΦJJ -:ι.ξέ μΙJς Ji μή γίιη μ6;.θος
11
ι;1; r7l τ όιε'Ρ"···

·rι
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Όμιλία 8η
στό Saanen
της 'Ελβετίας
27 Ίοuλίοu 1965

Άyάπη

'

KQl

Θά. ερευνήσωμε δυο πρά.γμα.
τα, τά. όποία γιά. τούς περισσότε
ρους άπό μάς είναι ύψίστου ένδι
α.φέροvτος στή ζωή. Γιά. τήν ά.
>
γάm -η, καί γι αύτο πού δνομά.
ζεται θάνατος. Γιά. νά. έρευνήση
κανείς, γιά. νά. ά.νακαλύψη, πρέ
πει, προ· α.νώς, νά. ύπά.ρχη έλευ
θερία - οχι έλευθερία στο τέ
λος, άλλά έλευθερία εύθύς έξ
ά.ρχης. ι ωρίς έλευθερία δέγ μπο
ρείτε νά. παρατηρήσετε, δέν
μπορείτε νά. ερευνήσετε, δέν
μπ<:ψείτε νά. προχωρήσετε μέσα
στο α.γνωστον. Γιά. εναν νου πού
θά. ήθελε νά. έρευνήση, ειτε στο

Θάνατος

πψίπλfJΚΟ πεδίο'/ τ'Υ/ζ έ-;::-:;τήμης,
εϊτε στο πολύπλοκο κcι.ί λεπτο
πεοίο της ά.νθρώπινης συνειδή
σεως, πρέπει νά. ύπά.ρχη έλευθε
ρία. Δεν μπορείτε νά. το πλησιά.
σετε μέ τίς γνώσει; σcι.;, μέ τίς
προκαταλήψεις σcι.ς, με τίς ά.yω
νίε; σας καί τού; ;ρό6ου; σας,
δ:ότι αύτοί οί παρά.γοντε; θά.
διαμορφώσου1 τήν άv-ίληψί σας,
θά. σiς σπρι�ςουν σε διαφορετι
κέ; κατευθύνσεις, κα.ί έπομένως
κά.θε πραyμα-ική ερευνα στα
ματά. Κατά. τον ί'διον τρόπο, ο
ταν προσπαθουμε νά. δουμε τί
σημαίνει α•JΤΟ το εξαιρετικό πρά.;
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γμα - 7.υτο το πρ'άγμχ 'ϊίΟύ όyο
μά:ζομε iγάπη - δέy μποροϋμε
yσ, -;:ό πλφtάσωμε με τlς προ:Jω
πtκέ; μα; προκc1.ταλήψει;, με τά
συμπφiσμc1.-;:ά, μα;, με τις σ'f-ημα
-;:ι σμένες εκ των προτέρων γνω
μεςι μας, δτι πρέπει ΥΧ είναι α.υ
τός ό τρόπος, η πρέπει vi είνc1.ι
εκεϊ-ιος ό τρόπο;...Hv μπορουμε
νά. 'ϊίουμε οτt ή άyάπη πρέπει
vά. έκ:ρρά.. εταt στήν ο1κογένεια
μεπι.ξύ τώv συζύγων η οτt J
πάρχει 6έ6ηλη ά.γάπη καl πνευ
ματική άγάπη, διότι ολ,χ ':Ι.υτi
μ5.ς εμποδίζουν άπό το vi τφο
χωρή:Jωμε -:πό θέμ,χ 6χθειά, έ
λε•jθερc1. Χ'Χί με Υ.!ΧΠΟt7. cΧ:Jθμct.ί.. �, r
νουσα. επιοιω�:.
Λοιπό-ι, yιιχ νi ερευ-ι·ίρωμε,
χρεια.ζόμ?:στε ελευθερία. κcι.l έπο
μέvως πρέπεt yσ, εχωμε έπίγνωσι
ευθύ; εξ ά.ρχη; τc,ij π6:Jο ειμ?:
στε οtσ.μορφωμένοι, πόσο είμc1.
στε 'Πpr;κσ.τειλ-ημ μένοι. Πρέπει να
εχωμε έπίyνωσι τc,ij yεγο-ιότο;
δτι πcι.ρσ.τηρουμε τή ζωή μέσct.
άπό τ·ην επιθυμία μα; γιχ εΙJχct.pί
σ-ησ:, κα.l ετσι εμποδίζομε το'/
έcι.υτό μ,χς άπό τc,ij VΙJ. δοϋμε
σ.υτό πι;,ύ πρα.γματιχιχ, ε ί '/ σ. ι.
Κσ.ί δπι.ν ειμc1.στε ελε•jfJεροι &π'
(Ι.ΙJτσ, τά. πράγμc1.τ(Ι., τότε ίσως
μποροϋμε yιχ, έρευvi:Jωμε α.11τό
το εςσ.ιρετικο πρσ.γμχ που Cι'Ιομc1.ζετcι.ι άyάπη.
Ζοϋμε σ' α.ύτό τόv ,.6�ψο σε
μια χι;ι,τcί.ιστα.σι σχέσειm - σχέ
σεω·ι μετc1.ξύ &-ιδρός κc1.l γυνσ.ι
κός, μετσ.ξύ φίλων, με.:σ.ξ,j τoij
έcι.υτοϋ μσ.ς καί τώΥ ίοεG)V μσ.ς,
της πΕpιουσία; μα.; :ι... ο. Χ. Ή
ζωή &πaιτεί σ'..(έσεις Υ.?.ί σχέ:JΕις
δέy μπορεί Υ7. ύπσ.ρzου'Ι, 1r..7.'I δ
,
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ι- ου; :iπομο-ιώ-ιετ?:ι μέσχ σέ' δλες
,ί; δραστηριότητές του.
Πc1.ρακc1.λιί>, προσέχετε αυτη
,ήv κίνησι μέσα στό,) έαυτό σας.
υΟτc1.ν ύπάρχη εγωκεντρικη δρα
στηρ�ότης, δέν ύπάρχει σχέσις.
Ειτε κοιμάστε στο ίδιο κρε66άτι
μ' εναν άλλον, η πηγαίνετε μ'
ΕΥ7. γεμάτο κό σμο λεωφορείο, η
κυττάζετε ενα 6ουνό, έψ' δσον δ
'ιοϋ; σc1.ς είνc1.ι σκλαβωμένος
στήν έyωκε'Ιτpικr; δρc1.στηριότη
-:c1., El'l?:t :pα.νερο πως μόνον σε ά,..
πομ6-ιωσι μπορεί να δδηγήση,
κc1.ί έπομένως δέι ύπάρχει σχέ
σ�;.
Λοιπόν, οί περισσότεροι απο
μi; μέσα άπ' αύτη τή σύγχυσι
άρχίζουv yά.- ερευvοϋν τί ετναι ά.
γάπη, καl αυτό πάλι έ.μπσδίζει
.:ήν πραγματική ερευνα, διότι ή
έyωκεντρικη δραστηριότης 6α
σ(ζz.τc1.ι στrιν έπιδίωξι της εύχα
ρ:στήσεως καl στην &ποψυγη τοϋ
πόνου. Έφ' δσον έρευvοϋ-με από
εvc1. κέ-ιτρο ,τό e-ποίον ύπάρχει γιά.
τη οική του ευχαρίστησι, ή ε
ρευνά μας θ,;ι, εί'/cι.ι &σκοπrι καί
μσ.τ(Ι.ιη. Γι,;ι, να ερευvήση καvεtς
πρc1.γμ,χτικά, πρέπει Υ'Χ ύπάρχη
ελευθερία άπ' cι.ύτή τήν έγω¼εν
τρική δραστηριότητα. - κσ.ί αύ
τό είναι έξc1.ιρετικα δύσκολο. Ά
π7.,ιτεί μεγάλη νοημοσύνη, μεγά
λη Μ,ταvόησι, μεγάλη διιηα.τι·
κ6τητc1. καί έπομέvως πρέπει κα
νείς vσJ εχη ενcι.ν πάρω πολύ κα
λό vοϋ, ε-ηv vοϋ πού ΥΙJ. μήv ε!
'/'7.ι συvcι.ισθημ,χ�ικός, vα μή πcι.
pσ.σ1jρεται &πό εvθΙJυσισ,σμό, α.λ
λ,;ι, πρέπει κα.vεlς y,χ εχη εvαν
VOU πού θ'Χ ετVCΙ.ι ΠΙJλύ ΧΙJ.θα.ρός,
?.γpυπνος, Εt>?.ί'J'θητος σε ολα γύ1
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ρω του. Μόνον ενα.ς τέτοιος νου;
μπορεί νά. ά.ρχίση1 νά. ψά.χνη γι'
αύτό πού όνομά.ζομε ά.γά.πη.
οιπόν, τί εlνα.ι σ.γά.πη γι,;ι.
τούς περισ-:,ότερους ά.πό μi;,
πραγματικά., οχι τί θi θέλ αμε
vά εlνα.ι; Λύτό πού θά Οέλα.με
νά εl•ιαι ή ά.γά.πη, είναι ά.πλG'Jς
μιά ίδέα., μιά αντίληψι, μιά συν
ταγη και έπομένως δέν εχει κα
θόλου ά.ξία.. Πρέπει y' άρχίσωμε
ά.π' α.ύτό πού ε ί ν α ι κ7.ι
σχι μ' α.ύτό ΠΟΙJ θ ,χ π Ρ ε
π ε ν ά ε ί Υ α. ι. Πρέπει
ν' ά.ρχίσωμε μέ τό γεγονός και
οχι μέ γνGJμες, μέ συμπεράσμα
τα. Τά. συμπερά.σμα.τα., οί γνGJ
μες, οί συνταγές εlνα.ι εντελG'Jς
πα.ρα.πλα.·ιητι κά κα.ι καταστρε
πτικά.. Μια. θα.υμά.σια. ούτοπία. πού
την συνέλαοε η την διετύπωσε
κάποιος εξυπvος,
πα.νουργος
νους, μπορεί νά. δια.στρεολώ-1'1,
κα.ι νά. χα.τα.στρέψη τη ζωή χι
λιάδων καί έκατομμυρίων σ.ν
θρώπων, διότι είναι πρόθυμοι vά.
σκοτώσουν η vά σκοτωθοσν γιά
\J.ιά. ίδέα..
Και κά.vομε τό ϊδιο εσωτερικά.
με τόν έα.υτό μας. 'Έχομε μια.
συνταγή, ενα. α.ϊσθημα., μιά πί
στι, οτι γιά. νά. σ.γα.ποσμε πρέπει
νά. ύπά.ρχη τοϋτο η έκείνο, κα.ι
οα.σα.νίζομε τη ζωή μα.ς, ουμε
σε αγωνία., διότι προσπα.θοϋμε
νά. προσεγγίσωμε τό γεγονός,
δηλ. α.ύτό πού εϊμα.στε στό ι
δεώδες, δηλ. σ' α.ύτό πού θαίπρε
πε νά. εί'μα.στε, πpιiγμα. πού είνα.ι
μιά α.ύτα.πά.τη, μιά, ά.πλη έπ�νόη
σι !νός νου, ή δποία. δέν εχει
πρα.γμα.τικότητα.. Τώρα. λοιπό·ι
θά ερευνήσωμε οχι ά.πό τό τί
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θ α, π p ε π ε Υ ά. ε ί Υ α ι,
ε ί ά.λλά. ά.π' αυτό πού
ν α. ι. Τί είναι πράγμα.τι ή
α.γα.πη μα.;; Τπά.ρχουν σ' cι.ύτην
εύzα.ρίστησι;, πόνος ,ά.γωνία., ζή
λεια, προσκόλλησις, κτητικότης,
κυριαρχία., κα.ί δ φόοο; μήπως
χά.σω11α.ύτ6 πού κατέχω.
Τπά.ρχει ή ά.γά.πη ή δποία. ορί
σκεται -:,τη σχέσι μεταξύ δυό άν
θρώπων, κα.ί ύπά.ρχει ·ή άγά.πη
μιά; ιδέα.ς, μιά; συνταγή;;, εί'τε
εΙν-χι τό εθvος;, μιά ο•}τοπ(α. η ό
Θεός. 'Ότα.·ι λοιπόν μιλουμε γιά.
άγά.πη, μιλα.με μ6•ιο·ι y�ά. την ά.
γά.πη πού πρα.γμΙJ.τικά. υπα.ρχ.::ι
στη σχέσι κc-ί οχι γιά. τό δηλητη
ριώδες πράγμα., τό ονομαζόμενο
ά.γά.πη γιά. την πατρίδα., αύτόν
τόν εθνικιστικό πατριωτισμό, τόν
όποίον εκμετα.λλεύοντ7.ι οί πολι
τ�κοί κ-χί οί π-χπά.δες. Μιλουμε
γιά. τό γεγονός της ά.γάπης, ο
πω; πρά.γμ-χτι ύπά.ρχει σ.vά.μεσα
στά. ά.νθρώπινα. οvτα.. �, α.υτη
την ά.yά.πη ύπά.ρχει πόνος, ύ
πά.ρχει τό οάσα.νο τη; ά.οεοαιό
τητας, της ζήλειας, του φόοου
τη; μοναξιάς κα.ι επομένως ή
ώθησι νά. κατέχω, '17.. Υ.υρ•.α.ρy.G'J,
νά. δια.τηρG'J. _ \ ύτ-i είνα.ι γεγονό
-τα., δέν εί'ι��; Ι{α.ί έπομένω; ε
χομε -όv νόμιμο γάμο, τόν ό
ποίον ή κοινωνία εχει εγκσ.τα.
στήσει γιά την προστασία. τών
παιοιών. '_\_λλά. ·ή οικογέ•ιει'Χ,
σ?Χ.ν μιά μονά.δα., ορ!σκετα.ι ά.ντί
θετη -:.έ κάθε &λλ η οικογενεια
κη μο•ιά.δα..
Ή οικογένειά μου ά.·ιτα.γωνί
:ετα.ι ολες τίς αλλες οίκογένειε;
του κόσμου. Κα.ί μέσα. σ' α.ύτη
την ιδια. τήν οίκοyένε�α. ύπά.ρχει
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μi;(η� hι:, 1) �'J ιεχ{ζε:,:� άΟ�iκο�,:.
Ή �τ.tθυμ::1. ,i z:1.τiχω, ,i zυ
ρ::1.ρχω, Υ.7.ί έr:ι;μέ'Ιω; φ6οv;, ζ ή
ί.ει'Υ., σ:γω'Ιt'Υ. γ:=ι. τ6 7.'Ι μσ.; α.
Ύ'Υ.Πv'J ι η οχt z. v. z. λϊηό εί η•
15,τι οιομάζομε σ.γάτ.η. Κ:1.ί μv
ίι;·ι6τι πpέπε: Χ'Υ./εί; Υ7. Ξ Χ.ΥJ
μιχ vι-ι.aγέ'Ιει:J., τ.ρ,;:,τ:7.θaσμε μέ
οtάyορου; τρ6τ.ου; '17. c;ε:.pύγωμε
σ.π' 7.'Jτό το Oά'J7.'/(.i. Μέ τή·ι ΧΟt
'ΙW'/tΧή Οp7.'JτΥ)ρt6τητ7., η με τό
,i γί,ωμε πάρ:1. π'JλΟ:1 θρησχοι,
ι.p5.γμ7. πού σημ:1.ί ιεt 6-ι γι'16μ,:ι.στε μέΪ.η σε Χ?.Π0l7. α::Jχημη
μικρή οργά /(ι)'Jt Υ.7.ί πιστεύομε
μιχ ίδιαί τερη σ•J ιτηή γιχ τό ι
-Θε6, rι τό•ι Ί-φοσ, η τόv B'J•Jo
o,:ι. η iS,τι ά). λο. 'Ή πάί.: παίp
·ιομε τό σ•;νολ'J τιί)V σχέ:;εωv της
οlκογενεtας afY..v κάτ� πολU έπι
φ,:ι,ιεια.χ.6, σ.πλ<ί); Υ.7.ί μ6νον σά.ν
εvα. περα:;τικό :pορτίο, τό δποίο
πρέ�ει νά ά:νεχθοσμε, ε�:1� τρ[
,-ομε τά. δ6·ιτ:7. μ7.; χ.7.ί 'JΙJ'Ιεχί
ζομε.
υΟλ' Cl.'Jτ7. είvrι.ι έ-ι.εί'/Ο πι:ι.:ι ο
'/ομάζι:ιμε σ.γάπη. 'Όντας 5.vικιz.
vι:ιποί ητι:ιt με τή·ι ονομcι.ζόμενη οι
Χογενεt'l.κή σ.γάπη, 'Jτρεψόμc1.στε
προ; τ+1 v &γάπη του Θεου, �
ίCpό; τ·rι'Ι σ.γάπη γισ. τή / σ.vθpω
π6τητ7., ·rι προς τ+;v σ.γάπη γιά.
τόv 'Jυ•ι&.vθρωπ6 μ?.;. Δέ-ι ξέρομε
τί τρc1.γμc1.τιz-:ι. είv-1.ι -iι άγάπη,
σ.λΗ άγιz.πθ,με ,ό Θε6, ?.γ,:ι.πiμε
τού; :rυ η. •ιt!ρώπου; μ7.; - το,j
),ά.χιστι:ιν λέμε δτι &γc1.πθ,με.
Κ«ί έν τψ μετ,:ι,ξ,j κσ..τrι.στρέ
φvμε τόι συ·ιά·ιθρωπ6 μc1.; με
τή'Ι 1;,σπλιz.zιη ψλοδοξί-1., με τί;
-τcι;.ι.ι• ουργε; μεθόδι:ιυ; τοσ έπc1.γ
γελμc1.,t :�μου, μέ δ) όκληρ,; τό•ι
�υ·ηγωιι·ψό. τη; \½'Ι-έρ ης χ.οι-

'/ω-ιι:χ;. .r..τ.εt,:χ υποcρχει ,1 ονομ:χζ&,ιενη α.γ±r-Ύj τιίJν γονέων
γιi τi π:χιδtι:i του; - κοcί ξέ
ρετε τό πρ7.γμ:χ.,:κο κ:χ.τ:χ.:rκεύα.
σμα:, τό μ:χ.ρτύριο α.π' αυτό τό
-ι.:ητιzό π:χ.ty-ιίδι. λοtπ6'1, ?J.γ εί
η: Υ.7.'/εί; κ:χπω; εϊ.ιχίσθητος,
�ροσεη:χ.6;, δατtκ6;, π:χ.ρ:χ.τη
ρητ: κ6;, τά. ξέρεt δ) :χ. α>?.ιτά.. �E
z ε. t έ-ιδόμυχη Κ:J.ί οδυ-ιηρή επί
γνωσι δλωv :x_•jτG)'/. Κα:ί τότε κσ..
νεί; ρωτά.ει: ΕΊνα:t δυνοc,όγ ,,ά,
ζουμε σε μιά.ν οικογένεια:, vi
ζο!)J.!.Ξ με τό-ι :r..:ιζυγο f1 μέ τή σύ
ζυγο, με τά. π:χ.ιδιά μ?.;, χωρί;
σ.ύτό τό μχρτύριο; "A v κχνεί;
μπορr. vx τό κά.'νη α•;τό, τότε ί
σω; α.ρχίζει vά. α.ναχ.σ)/ιπτη τί
είγrι.ι α.γ:iπη. Ή αγάπη άπαιτεί,
πρα.γμ,:ι.τtκι:i, γά, 6λέπωμε τήν
πρα.γμα:τt κότητα. τη; κοcθημερι
·,η; ζωη; μα.;. Δέν είν' ετσι;, Τά.
κc1.θημερινι:,:, εύτελfι περιστσ.τι
κά., πού συμ6αί'/ουν στήν οίκογέ
νεtct., ι:;:tό γρα.ψείο, 'Jτό λεωφο
ρείο, στό-ι δρά ι.1 0, τή'Ι ελλεtψι σε
οσ.σμου ΠΟΙJ cι.ίσθσ; 'Ιόμαστε γιά.
τόν κ6σμο - ξέρο-ιτcι.ς τό μcι.ρ
τύριο &.π' δλιz. cι.ύτά. Είνσ.ι δυνcι.
τόv νά τά. ποcρσ,μερίσωμε ολα.
πραγμcι.τικιχ κrι.ί οχι μ6νοv θεω
ρητικά;
Είναι δυνc1.τόν να. μήν ειμωJτε
προσκολλημένοι, vά μήv ειμαστε
κτητικοί, •ιά. μή κυριαρχουμε η
ν?:ι, κυριαρzούμεθcι.; Kcι.t α.v -ίι
γυνι;.ι.ίy.,α σιz.; η δ σ�Jζυγός σας
θέ) Ύj νά. ψύγη με Υ.ΙΥ..ΠΟlΟ'/ σ.λ
λον, ε[νcι.ι 0UV7.t0V Yr/4 μήν είσα
σ,ε ζηλιά.ρης, γά, μή·ι αίσeά.νε
σθε μϊ-,ος, &.ντcι.γωvι-,μ6; Άσφα
λG)ς τότε μ6·ιο'/ •;πά.ρχει ή δυγcι.
τ6της 'Ιά. γε·rιηθi'f κά.,ι τό 7-γγω,
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στο. 'Η α.γάπη ΠΟΙJ εχομε είνι:ι.ι
τό γνωστό, με δλη τη δυστυχίι:.ι.
του, τr; σύγχυσί του. Τπά.ρχει
σ' α.ύτό τό ψι.ρτϊιριο τiις ζ1ιλειας,
·ή ασχήμια. καί δ πόνος της� βίι:ι.ς,
,1 ευχα.ριστησις -ou σες. λυτα. ειναι ολα 0'1'Χ ξέρομε καί εϊμαστε
&.πρόθυμοι, νά. α.ντικρύσωμε α.ύτό
τό γεγονός - δηλ .τό γεγονός
του τί γνωρίζομε. Ξέρετε, μπο
ρείτε νά. ζητε μέ την ώμορφιά.
α.ύτG>ν των βουνG�ν κι:ι.ί •ιά. τήν
lχετε πολύ συνειθίσει. Μετά. μιά.
οδομά.δα. η δέκα. μέρες, δεν θά.
προσέχετε πιά. α.ύτη την ώμορ
φιά.. Θά. είσθε σά.ν τούς χωρι
κούς, πού δεν κυττά.''Όυν τά. βου
νά. οϋτε γιά. ενα. δευτερόλεπτο,
τόσο είναι συνειθισμένοι. Συνει
θίζομε τήν ώμορφιά, δπως καί
την ά.σχήμια. ύτό πού είναι ση
μαντικό δεν είναι ή ώμορφιά. η ή
ά.σχήμια, άλλά. τό γεγονός οτι
συνειθίζομε τ ό κ ά θ ε τ ί.
'Έχομε συνειθίσει τη δική μας
ζωή, τά. βάσανά. μας, τίς δυστυ
χίες μας, τά. άσήμαντα μικρά. σπί
τια μας, δλη τήν άσχήμια του
στενοκέφαλου μικροϋ νου μας.
Δεν θέλομε νά. κυττάξωμε πιο
πέρα. Δεν θέλομε νά. τραβήξωμε
πέρα άπ' ολη αύτή τή σύγχυσι
καί νά. άνακαλύψωμε, ετσι &.
πλώς καί μόνον συ-,.ειθίζομε
σ' αύτη τη ζωή. Καί, οταν κ:>:νείς
συνειθίζη σε κάτι, δεν εχει ση
μασία σε τί - ειτε είναι ώμορ
φιά., η 6άσανο, f) ά.γωνία η άσχή
μιι;.: - δ νοϋς γίνεται νωθρός,
χωρίς εύαισθησία, χωρίς επι
γνωσι οιαί σ' αύτ-η την κατά.στα.σι
ι1 σχολείται με ολα. τά. εϊδη των
-r.ραγμά.των. Με τό Θεό, με τη
�
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θρησκείι:ι., μέ τίς οι�σκεδά.σεις,
:•.} τ+ιν Υ.οι·ιω·ιική έργι:ι.σίι:ι., με
τό κουτσομπολιό, με τό νά. συσ
(;ωμύη γνώσεις, η με τό νά.
ολέπη τηλε6ρασι. 'Έτσι λοιπόν,
,χύτό ποι; είναι σημαντικό, είναι
'ΙΓ/. εχωμε έπίγνω'Ίι τών γεγον6,ων της ζωης μας, των βασά.νων
μας, της κτητικότητος, της κυρι
α.ρχία.ς, τiις επεμ6&σεως, της συ
νεχούς διορθώσεως, της κριτικής,
τG>ν αίτημά.των - νrι. ζοϋμε με
δλα. αύτά. καί νά. μή τά. συνειθί
ζωμε, νά. εχωμε έπίγνωσι αύτων
κι:ι.ί οχι μόνον κα.ί μόνον νσ. τά.
δεχόμαστε. 1εν έννοώ οτι θά.
πρέπει νά. τά. άνεχθουμε, νά. τά.
υίοθετήσωμε, ά:λλά. οτι θά.
πρέπει νά. τά. παρατηροϋμε καί
οχι νά. τά. άποφεϊιγωμε ·η νά. ξε
φεύγωμε ά.π' αύτά. Θά. πρέπει
νά. πα.ρατηρουμε τά. γεγονότα τώ•ι
καθημερινών σχέσειί>ν μ?.ς, χω
ρίς νά. αίτιολογουμε, γιατί σ.>?ηό
πρέπει νά. γίνη καί εκείνο δέ•ι
πρέπει. Γιά. νά. παρσ.τηροϋμε τΙΧ
γεγονότ,χ της δικης μας ζωης
μ' αύτό τον τρόπο, χρειάζεται
μεγάλη ενέργεια, καί εχετε σ.ύ
τή τήν ένέργεια. μόνον δτα.ν δέν
ξεφεύγετε άπ' σ.ύτΙΧ τά. γεγονό
τα., εί'τε διά. μέσου πίστεως, διά.
μέσου έξηγ'ήσεων, διΙΧ μέσου, της
προσπάθειας νΙΧ βρούμε τήν σ.1τία, f) μέ κάποιον άλλον τρόπο.
"Αν εχετε πλήρη έπίγνωσι αύ
τοϋ πού ε Ι ν α ι δηλ. νά.
ξέρωμε ολες τις περιπλοκές, τίς
λεπτές δια.φορές του, αν είσθε
τελείως ο1κε:ος με τό γνωστό,
τότε ίσως ύπά.ρχει ή δυ·ισ.τότης
νΙΧ έλευθερωθοϋμε άπό τό γνω
στό.
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.... Α,ι ΟΞ,, ξέ ρ ωμε τt εινα:ι σ..γα.
πη, τ6τε π,;τέ δ¾Υ θi μiθωμε τί
είΥ:ι.ι θiη::,;;. 'Έχομz συνειθίσε:
,όν θi ητ,;. Έ,.:ι.το ιτiδε; τώρ'Υ.
έχουν σχ,;τωθη στό Β:ετ'ιιψ. Εr
χσ.με δυό φ,;6ερ,;ύ; π-χγκό σμιους
παλέμου; χ7.ί ά.μέτρrι:ε; χιλιi
δε; ά. ιθρώπων εχων σχeιτωθiι
γιά χάρι TW'/ ιοεων. ΥΕχομε συ
νειθtσc� 0) ου; �,Jτo,J: -:ού ς σκο
°
τωμούς, Υ.'Υ.ι ,;;τήν ΠΞ ίΥ7., τή φτώ
χεια. Κ7.ί τόv έςωrελισμό ,η;
Άσί-χς, πο•; •Jπά.ρχου'Ι πλάι-πλάι
μέ τήν ε-:'ιημερισ, τη; Ε•Jρώπης
κιzί τr1 ; '.\μεριχr1 ;. 'Έχομr συ
vειθίσε: στό πρσ.γμ-χ π,;ύ όνομά.
ζομε θά.ν'Υ.τα χιzί τό δεχ6μ-χστε.
Λέμε οτι 6 θά-η:,;ς ϊ[ ηι τό σ.'Ι'Υ.
πόφευχτ,; τέλeι; τ,;,} ά.νθρώπου
- ή μεγάλη 1ιλιz1-:ι.. ·ή ιiρρώ
στει� z:(.ί �ελικ� δ τiφο; η τ6
κρεμσ.τ6ρι,;, δτ.:,;ι,;οf/'1:,;τε προτι
μσ.τε. Δέy έπα.,σ.-:η-:ι.τουμε έν'Υ.ν
τίον το,} θcι.ν6.του, δι6τι δέν μπο
ρούμε.
'Έρχετ-:ι.ι πλησιέστερ-:ι.
κάθε μέp7., κσ.θώς γερνσ,με. 'Έ
χeιμε Κ7.Κ(ψετσ.χειρισθη τό-ι φυ
σικό όpγ7,νισμό, ετ'Jt 'JΠ?.pχει σ.ρ
pώστει-:ι.. Μπ-:ιρεί χ,:ι.yείς νά πε
θά.νη νέος
y?,. πεθά.νη γέρος,
σ.λΗ ετσι ·r &λλοιύJ;; ύπά.ρχει
&ρρώστει-χ, πόιο;, μ7.ρτύριο. :Μέ
τήν &νσ.ζfιτησι γιi κσ.λή ύγείσ.
eιί άνθρωποι μπορeιυ·; τελικιχ νi
ζοσν 150
&κόμχ 200 χρόνισ.,
σ.λλi ύπάρχει πi·ιτχ θi-ητο;
στο τέλος ολων α/ιτύJΥ.
Γνωρίζ,;,vτrι.ς οτι δ θ6,yα.τος εί
ναι αν7π6ψευΧτο;, οί π:ψισσότε
ροι &πό μσ.ς πιστε,jι,υy στήν με,
\
, '
τεvσα.ρχωσι, σ-:ην cι:η.στχσι .:,.
,1 σε\
κiπ,;,ισ. σ.λλη ψJρφή συνεχίσεως
μετιχ θiv(l.,OY, διότι YJ συ·ιέχι-Jις

η

η
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είναι τό μόν,;; πού θέλομε. ΥΕτσι
πt'J'Τις, συνταγή, ελπίδα, δόγμα,
Π7.ίpνουν πάλι
εyα, έξσ.ιρετικά.
σημαντικό μέρο; στη ζωή μα; .
..Ην εvδιαφερ6μαστε γιά τό γε
γονός του θανάτου, α.λλά. γιά τό
αν ύπάρχη μέλλ,;;υσα ζωή.
έ
με: , Ποιός είναι ό λόγος νά ά:
γωνίζομχι, vά κ7.λλιεργω την ά:
ρετή, νά 1ψοσπσ.θω νά γίνω σά.ν
τό Θεό,, - ξέρετε δλες αύτές
τί; α.νόητες σκέψεις πού καvεί;
κάν,εt - ςμόνοv γιά yά, τελειώ
σωμε μέ τόν θάνατο;., Έπομέ
vω; λέμε δτι πρέπει vά ύπάρχη
κiτι μετά θ-χvατον.
Τώ ρ ,:, πο�6 εΙναι τό c.<κάτι\)
πού θέλομε νά συνεχισθη; Κα
τα.λσ.6σ.1νετε; Μέ διαφορετικέ;
λέξεις, σέ δια.φορετικό περι6ά.λ
λο·ι, μέ διαφορετικό τύπο Ηπίδας
κ. ο. κ. δλες οί θρφκείες, σ' δλο
τόv κό σμ ο, ύπόσχονται κάποιο εί
δος συνεχiσεως μετά θάνατον.
'Αλλά οτ!ΧΥ τrι. π'Υ.ρα.μερίσωμε δ
λ'Χ σ,υτα, τί είναι cι.ύτό πού θέ
λομε vσ. συνεχισθtΊ; Είναι ή κσ.
θημερι'ΙΥj ζωή μιχς, οέν είναι ;
Ή ζωή πού ξέρομε. Κα.ί τί εί
•ια.ι ή ζωή πού ξέρομε; Είναι ή
ζωγι της συvτροφισ.ς, ή ζωή του
κα.θημεριvου μόχθου, &6ε6α.ιότη
τσ.:;, έλπίδcι.ς, ή &γωνία τής μο
Υ7.ξισ,ς, τeιυ τσακωμου, τό να. πη
γαίνωμε στό γρσ.ψείο μέρcι. μέ τr;
μέρα επί τρισ.vτα.
σ:1.ράντα.
χρόνιcι., δ &σ·Ιιμιχvτος μικρός
νους πού εzομε, .,, δισ,μορφωμέvη
ζωή, οί εύχcι.ριστήσεις &πό τά.
τ7.ξείδ:α χσ.ι από τό νσ. 6λέπωμε
κiτι χ7.ι•;c,1.ίργιο, ή &ρρώπεια., δ
πό•ιος, τό κενό της &ν(ας της ό
π6:ρξεώ:; μας - cι.υτά. είναι δλσ.

η
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δσα ξέρομε. Και τώρα ξέρομε έ
-πίσης πως vά. πα.με στόv "Αρη
και νά. πάρωμε φωτογραφίες. Ξέ
pομε ολο καί περισσότερο ά.πό
εξωτερικά. πράγμα.τα.
Τί είναι λοιπόν αυτό στό δ
ποίοv εϊμα.στε τόσο ά.πεy,ιωσμέ
να προσκολλημένοι; Φα.νερά., εί
ναι ή μνήμη των πραγμάτων τά,
δποία ύπηρξαv. Κα.l δέv είναι εvα
cρο6ερό πρα.yμα. vά αίσθανώμα.
στε οτι είμαστε προσκολλημένοι
σέ κάτι πού είναι παρελθόν, ε
χει Π'εpάσει, τελειώσει,
πεθά.ι_
vει; Αυτό είναι τό μόνο πού ξέ
ρομε καl σ' αυτό ειμαστε προσ
-κολλ ημένοι. Ειμαστε προσκολλη
μένοι στό γνωστό. Ό χαρακτή
ρας μας, τά. 6ι6λία μα.;, οί πί
νακες πού εχει κανείς κά.νει, οί
πείρες μας, οί ευχαριστήσεις, οί
άyωνίες πού εϊχα.με,
ή ένοχ·η
-πού εχει κανείς α.ίσθανθη λα αυτά. είναι τό πα.ρελθοv κα.l
αυτό είναι έκείvο στό δποίοv εϊ
μαστε προσκολλημένοι. Αυτό εί
ναι ολο κι' ολο πού ξέρομε κα.l
ετσι θέλομε να. συvεχισθη μετά,
θάνατον. "Αν εχω χάσει τήν σύ
ζυγό μου, θέλω να. τήν συναν
τήσω στόv άλλο κόσμο κ. ο. κ.
Αυτό λοιπόν πού φο6όμαστε εί
ναι τό χάσιμο του yνωστου, πού
.είναι το παρελθόν - τό παρελ
θόν τό δποίον, κινούμενο διά. μέ
σου του παρόντος, δημιουργεί τό
μέλλον. Καί σ' αυτό είμαστε
προσκολλημένοι.
Παρακαλώ, άκουστε το προσε
-κτικά. αυτό. Δέν κά.νω προπα
γάνδα yιά. κάτι. Άπλως τονίζω
τα. γεγονότα..
'Όταν λοιπόν προσκολλασθε
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σέ κάτι πού είναι παρελθόν, τό
τε ό νους σας, 11 καρδιά: σας, ό
λόκλ ηρο τό είναι σας, είναι ηδ η
πεθχμένο. Μπορεί vά. ύπηρ!Ξε
μιά. 6α.θειά. ευχαρίστησις,
μιά
εξοχη ευχαρίστησις, άλλά. τή στι
γμ·η πού προσκολλάστε σ' αυ
τήν, δ νους σας γίνεται εvα ά
σχημο μικρό πρα.γμα, πού δεν
μπορεί πρ:χγμα.τικά. νά. ζη. Καl
α,,jτό είναι 11 ζωή μα.;. 'Όντας
906ισμένοι οτι α.υτο πού ονομά.
ζομε ζωή μας θα. τελειώση, έπι
vοουμε
ελπίζομε μιά. συνέχισι
μετά θάνατον. 'Αλλά. οτα.ν εχετε
επίγvωσι ολων α.υτων καl δέv ξε
cρεύγετε πιά., οταν κυττά.'ζετε,
πα.ρατηρητε, άκουΌε προσεκτικά,
εχετε έπίγνωσι χωρίς έκλογή,
γιά. τό κ±θε τί πού συμ6αίνει
μέσcι. σας, τόΌε 6ρίσκεσθε άντι
μέτωποι μέ τό ζήτημα του θrι.νά.
του, πού είναι πραγματικά.
τό
άγνωστο. Δέν ξέρετε τόν θάνα
το, εχετε &πλως ίδέες γι' αυτόν.
'Έχετε ιδέες, φό6ους, άγωνίες
καί ύπά.ρχει αυτή ή cροοεpή αϊ
σθησι της μοναξιάς, του vά. μεί
vη κα.\Ιείς μόνος, στην ερημιά..
Καl οταν κανείς εχη έπίγνωσι
λωv αυτών, τότε διερωτczται:
Μπορώ vά. πεθάνω σέ κάθε τι τό
γνωστό; Μπορώ vά. πεθάνω στό
παρελθόν, οχι σιγά, - σιγάι, οχι
κρατώντας τά. ευχάριστα κα.ί α
πορρίπτοντας τ&; δυσάρεστα., αλ
λά. vά. πεθάνω τόσο γιά. την ευ
χαρίστησι οσο καl yιά. τόν πόνο,
πράγμα. πού σημαίνει νά. τελειώ
νω (vά. ξεμπερδεύω} μέ τό πα
ρελθόν,
χωρίς
επιχειρήματα.
Ξέρετε, οτα.ν ερχεται δ θά.vα.τος,
δέν συζητάτε, δέν λέτε «Δόσε

η

ο

ΙΛΙ�ΟΣ

120

μου λίγε; περισσότερες μέρες,>.
Οτα:ι ό θά:vατο; είvαι iδω,
σεϊς εχετε φύγει. Κατ-χ τον ίδιον
τρόπο πρέπει -/ α.οειά:σωμε τόν
νου
8λο τό πηελθόν. 'Λ.δειά
ζοyτας τόy νου, πρόθυμα, φυσι
κά:, χωρlς προσπάθειιχ ,τότε ίσως
ύπά:ρχει ελευθερία. &πό τό γνω
στό. και έπομένως υπάρχει μιχ
κατανόησι του α.yνώστc,υ.
0

σ.τ.'

Οί περισσότεροι &πό μα.ς δεν
ι
ξ ερουν τι ειvαι r:ι.γαπη. �ερομε
τόν πόνο καl τήν εύχαρίστησι
της &γάπης, &λλσ. δεν βλέπομε
τό γεγοvός της &γάπης, δπως
Ι

Τ

:J.

f
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βλέπομε τό γεγονός έvός βουνου r
ετσι γιά. μα.ς ή αγά:πη είναι κάτι
τό άγνωστο, δπως είναι καl �
θάνατος. Άλλά. δταν ό νους εί
'ιαι ελεύθερο; ά:πό τό γνωστό,
τότε γεννιέται αυ-ό που δεν γί
νεται γνωστό με λέξεις, με πεί
ρα, με όράιματα., με όποιαδήποτε
μορφη εκψρά'σεως. Χωρίς να.
γvωρίσωμε τήν αγάπη, χωρlς
, χ yΥωρίσωμε τήν εξα.ιρετικη
πληρότητα. καί τόν πλουτο του
θα.νά:-του, ποτέ δέν θά. γνωρίσωμε
-τί είναι τό yά, ζουμε χωρlς βά
σανα, χωρίς αγωνία, χωρίς τον
πόνο του μόχθeιυ.
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Οί σκοποi. της Θεοσοφικης Έταιρίας.
κοινη καταγωγη της άνθρωπότητος. Πώς
θα φθάσωμε πρακτικα στην άδελφότητα.
'Από τό .περίφ ημο εργο της uΕλ. Μπλαδάτσκυ (μετάq- ρ. Μαρίκας Σα
κελλαρί'Ου - ΚσΝδ1'1λη) ιταραλα.μ6άνομι μιά ύ:κόιι.ιη σειρά έρωτα.ποΥ.ιρί{Jεω,•:

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ποιοl εtναι οί
σκοποl της Θεοσοφικης 'Εταιρί
ας;
ΑΠΑ ΤΗ .... ΙΣ: Οί σκοποί
της έταιρίας είναι τρείς:
1-- Ό σχηματισμος πυρήνα
παγκόσμιας άδελφότητας των
άνΟρώπων χωρlς διάκριση φυ
λή:::, χριοματος, φύλλου, τάξη η
θρησκείας.
2.- Ή διάδοση της μελέτης
των άρειανων και αλλων ίερων
γραφών δλων των θρησκειών κι'
ή άποκατάσταση της σημασίας
της άρχαίας άσιανης Φιλοσοφίας,
δηλαδη της δραχμαινικης, δουδ
διστικης και ζωροαστρικης.

3.- Ή άπο κάθε αποψη ερευ
να των άπόκρυφων μυστηρίων
της φύσης κι' ίδιαίτερα των ψυ
χικών δυνάμεων τού άνθρώπου,
πού δρίσκονται σέ λανθάνουσα
κατάσταση άκόμη. Αύτοl εlναι οι
τρείς σκοποί της Έταιρίια;.
ΕΡΩΤ.: -Μπορείτε νά. δώ
σετε περισσότερες λεπτομέρειες;
ΑΠΑΝΤ.: -" ς διαιρέσου
με κάθε σκοπό. σ' δσα επεξηγη
ματικά. αρθρα εlναι χρήσιμο γιά·
να σας εξηγήσουμε.
ΕΡΩΤ.: -Τότε ας εξετάσου
με τον πρώτο σκοπό. Με ποιο
τρόπο, νομίζετε, μπορεί νά. δια
δοθεί το αίσθημα της αδελφότη-
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τα:: ανάμεσα σέ φι•λέ; τόσο δια
q;ορετιΥ.Ε:: σ� θρησΥ.Εία, σέ :ταρά
δοση, σε 11θη, U! ιμ α ,:αί ,οοτρο
:τία;
ΑΠΑΝΤ.: - Θα :τροσθέσω
γαι ,:άτι :τού διστάζετε "'α μου
τ.είτε. ΓΗιJρίζουμε πολύ καλα
OTL ει.το:; αϊΟ τα <LϊΟUΗναρια δυu
αρχαίων φυλών, τιίJν Πάρσων
και των Έοραίων, δλα τ' αλλα
εθνη ορίσκονται σ' άντίβεση ο
χι μόνον το ένα προς το -αλλο, αλ
λά καί προς τον ίδιον τον έαυ
το του. Σ' αύτο δεν Χανουν έξαί
ρεση καί τά λε·γόμενα πολιτισμέ
να χριστια,ικά εθνη- Γι' αύτο
υ:τορΕίη Χαι δίχω; ω:ιο θεω
ρείη το, ;τρ<ΪΗΟ ΟΧΟΠό μα::; μια
ούτοπία, δεν είναι tτσι;
ΕΡΩΤ.: -Τ' όμολογιϊJ. Τί
tχετε να μου ύπαντ11σtη;
ΑΠΑΝΤ.: - Εν αρνούμαι
το γεym•ό:::;, ιχω δμω:::; :τολλα r-ιά
π<ΪJ για ηΊν c1νάγκη νά διαλυθεί
κάθε αιτία, πού Χάνει ηΊν παγ
κόσμια αδελφότητα νά μοιάζει
μέ ού:οπίσ.
ΕΡΩΤ.: - Ποιές είναι, κατα
ηΊ 1νι;ψη σας, αύτ�ς οί αίτίε;;
ΑΠΑΝΤ.: - Πριν απ' δλα
ό ιμφυτος εγωισμος του άνΟρ<ίJ
που. Ή σύγχρονη θρησκευτικ1Ί
αγωγή, αντl νά μει(;)νει,ι κσθημε
ρι,νά εντείνcι και μάλιστα ενθαρ
ρύνει Χαι διΧαl(;JVΗ αίrτο τον Ε
γωΊσμό. 'Έτσι τό αίσθημα αι,το
καταλήγε� σε οία. Ή ιδfα περl
δικαιοσύνη:: χι' αδιΧία; παραποι
ήθηκε με ηΊν Υ.ατά γράμuα πα
ραδοχ11 τη; Βίολου ηίJν Έοραί
ων. υΟλη 11 ανιδιοτΔεια, δλος ό
αλτρουϊσμος της διδυσγ,αλίσς του
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Χριστού. εμει,·ε μια θεωρία κα
τάλληλη μονάχα για ενα συyκιιν·η
τικο κ11ρυyμα. Ό πρακτικος έ
γωισμος του 1\Ιωσαϊκ υ νόμου ρί
tωσε οαθειά. μές σηΊν ψυχ,ϊ των
εθνών σnΊ Δί•ση. l\Ιάταια ό Χρι
στός καταδίκασε το \«όφθαλμον
άντι όφθαλιιου και όδό,•τα αντι
όδόντο:::;», ποόναι το πρώτο αρ
θρο του :.Ιωσι:ιίχου 1όμου. Σάς
οεοαιώνω δσο γίνεται ;τ:ιό εντονα
καί κατηγορηματικά, πι;Jς μόνη 11
θεοσοφία μπορεί ,•ά διαλύσει την
Χακία αί,του τοiί νόuου, καθώς
Χα L :τολλιον αλλω,,.
ΕΡΩΤ.: -Πω;, α Qά γε;
ΠΑΝΤ.: - Άπλοί,στατα,
δίνο.ντα:::; τl:: λογικί:::; φιλοσοφι
η::, ΨταφυσιχΕς χι' �πιστημο
ν�κέ:; ακόμη άποδfίξει; δτι: α)
ολοι οί σνΟuωποι ίχουνι ηΊν 'ίδια
φυσικ1Ί και πνΕυ ατικ1Ί καταγω
γ11, ποίιναι 1Ί υασικ1Ί άρχ1Ί της
Uεοσοφκη:; διδασκαλίας, ϋ) πω;
<J.q'O-U ολη 11 αγθρωπότητα δη
μιουργ{10ηκΕ άrι' ηΊν ίδια ουσία
' .,,
., '
' .,,
-- την μια απειρη, αιωνια κι α,αρχη ουσία - είτε η') λίμε
Θεό, Είτε Φύση, τίποτε δέ.ν συμ
βαίνει σ' ινα 'Έθνος η σ' ίναν
ϋ.νθρωπο χ,ωρις αύτό νϋ.χει τον
αντίκτυπό του σ' δλα τ' αλλα
εθνη, κι' δλους τούς αλλους άν
ι}ρ<ίJπου:;. Αύτό είναι τόσο οέ
ϋαιο,τόσο crανtρό, δσο κα1 τό cίτι
ίι.ν μιά πέτρα πiσει μέσα στο νε
ρό θά οάλει 1σί κίνηση άργα η
γρήγορα κάθε του σταγόνα.
ΕΡΩΤ.: - Μ' αύτη δεν Ε.t
,•αι χριστιαινικη διδασκαλία, άλ
λα μϋ.λλον πανθεϊστική.
ΑΠΑΝΤ.: - Έδω άκριοώς
\

1967

ΚΛΕΙΔΙ ΘΕΟ ΣιΟΦΙΑ Σ

κάνετε λάθος. Εlναι καΟαρά χρι
στιανική κι' οχι ιουδαϊκή. 'Ίσως
Ύι' αυτό προτιμούνε να τήν ά
γνοούνε τά εθνη, πού άκολουΟο'ί...
νε τή Βίβλο.
ΕΡΩΤ.: - Μ' αυτή είναψιά
άδικη κατηγορία. Σέ ποιες άπο
δείξεις στηρίζετε αυτα πού λέ
τε ;
ΑΠΑΝΤ.: - Να σας τις πω
αμέσως. Ό Χριστός είναι γνω
στό πώς δίδαξε: «άγαπίiτε άλλή
λΟ'Uς, άγαπίiτε τούς εχθρούς ύ
μών... 'Εάν γάρ άγαπήσητε τούς
αγαπώντας ύμας, τίvα μισΟόν
χετε; ουχί καί οί τελώναι ( 1 ) τό
αυτό ποιούσι; και εάν άσπάση
σθε τούς φίλους ύμών μόνον, τί
περ�σσόν ποιείη; ουχί και οί
τελώναι οϋτω ποιούσιν ;». Αύτα
.είναι τα λόγια τοϋ Χριστού. 'Η
«Γένεση» δμως λέει: «Έπικατά
�τος Χανάαν· παίς οίκετης ε
σται τοίς άδελ φοίς αυτοϋ». (ΙΧ,
25).
Ν ά γιατί οί λαοί της Βίβλου
κι' οχι τού Χριστού προτιμούν�
τό νόμο του Μωϋση dπό τό .νόμο
του Χριστοί!. 'Η Παλαιά Διαθή
κη, πού προσαρμόζεται περισσό-

ε

1. 'Γ11ν ΕWΟΧ,ή εχ,είνη θ:εωρούσσΝε
τούς τειtJιiJ,•ες κλέφτες κι' ά.ιuσJτεωνες.
Ό τίτλος καl τό έ-πάγγελμ,α του τ-ε
λι�νη -i\ταγε γιά τούς 'ί0δραίους τό
χe,.ροτερο πράγμα του κόσ.μ,ου. Τούς
ητιαΥε άπωγορευμέγ() νά μ.παϊvουν σ.τό
Ύαό. Ό Ματθαίος μιλω,,ταις γιά τούς
ε(ιΙδω),ολάιrρες uε;rωχειιρίbε,ται τ-ήν ί
δια q;ραισεολογία σπως καl γιά τούς
11ελιiJΊ"ε>ς. (XVII 17). Κ-ι' Qμως έ
κeίΥο τόv χmι.ρό οί -τελω,•ες η-τα'\'ε οί
εί,01.πράt�'τ'ορες τωΥ φάρων στryν ύπη
ρε.01ία τω·v Ρωμ,αiων, άκριδως σπως
α,λιλο-τε οί "Α γΎλοι ύπάλληλοι στίς 'Ιν
δίες καl στίς αλ:λες ό.πJοιικuες.
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τερο στα πάθη τους, είναι ή δά
ση των νόμων τους κατάκτησης
και τυραννίας τiι)ν 'Κ α τ ώ
τ ε ρ ω ν φυλών. Πόσα εγ
κλήματα δεν εχουνε γίνει με δι
καιολογητικό τη φράση αυτη
άπό τή Γένεση 1 πού μοιάζει α
ληθινά διαβολική αν περιοριστού
με ιστήν κατα γράμμα εξήγησή
της μόν- ο2.
2. Χά,ριη 01τήν lπιρροη ισχιιρων 11θικων δυνάιμ1eων ή άvθρώπονη σκλια
ϋιά ε�χε έ!;αq;α�ισ�ε<ί σ-yό τέλος., τοίi
ΜεσαιιιΥ\<α. Ή επυδρωση -τοιις ομως
κλονίΟΙΊ:ηκε άπό δ11ό σημα-ντικά γεγο
νότα, πού στάθηκαv ή άφορμή νσ.
ςεσn;r.ι,σει πάνω στην άνθρωπ&-τητα
μιά διιστυχίu.-, πού διωια ίσως δέν εt
χε ώς τώρα γνωρί,01ε-ι. Τό ε,α ό.π'
αiπά ητω•ε τό rnρωτο ταξeίιδι πρός
μι ά άκτή πολυάνθρωπη καl βά,ρ6αρη,
, ά.Υθ(}ώιπινων ύ
ίmου ή άγορα.τιωλr,σία
πάρξεων η-τανε κάτι συνrjθισμέ,vο. Τό
αλλο, ή ά,·αΥά.λυψη ίΟ'U Νέου Κό
σμου, δπου ά.νεξά,"1? ητες πηγές θαυ
μιcι,σrrού rολού-του προ.σμfν-α:\\ε την άξιο
ποίησή -τους άσιό {ργατικά χέρια. 'Ε
πί τετρακ�σι� χρό";ια α\'ίρε.ς: γνν?\
χιες, ποJuδια, α.'tοσπασθηκαν βιαια, απ
ό,τι γ,·ώριμ,ο κι' άγα:πητό και πουλή
θψαν σκλά.δοι σέ ξέ,,ους { μπόρους.
Στ& φρικιαστ-ικό αύτό πέρ<1,01μά -τους
άπό -r,11 μιά ηπε\ρο στην �λλη σύρθη;
,
κ:αν αλυ01010ιδeιιε,1οι roo)J). ες φο.ρε.ς
ο
tc η-τανός ιισJζί μέ -τόν πεθαιιένο. Σ ύμ
ψ,J\,α μ� -τον ά.ιιερό).ηπmο Lστορικό
Bancroft, 3.250.000 ,ιιαιiiρο.ι μ;ετα
φέ}ρθrr�αν άπ' τη, πα-τρuδα -τους στην
'Αμιε,ρική. Διακόσιες πι,,,•ηy-r,α χιλιάδες
ά,,θρώπι,•ες ύπάρξ,eις πε-τά.'χτηκαν στή
θάλασσcc δσον καιρό Χράτησε αίπή ή
ιι•Ναφορά. Οί ύπόλοι.ποι ρ{,ΧJ"ΙίηκαΙV σέ
u.ιά ζωή γεμάτη άνειπω,-τη δυσ-τυχία
κά-τω, άπ' τό μασ-τuγι, ο u.έσα στά με
ταλιλεία η -τίς φυrrείες του ρυζωυ και
τού ζαχα.ροχα
, λάμου. Ή χρισn:wνική
Έ1ιχ.λησία εt,,αι ύπείιθυνη γι' αιίπό
-τό βαρύ εγκληιια. Τό ίσπανι'Κό κρά-τος (χ,ριστιανοιχ,αcθολιr.ιό) ύπέγραψεν
έν όνόu.ατι της ΆΎ. Τριάδ()ς, ιτερισ
σότeρες ά:.,τό δέtι,α συμφων(ες, πού δί-
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ΕΡΩΤ.: - �ίi; αχονσα να
λέτε, δτι 11 Έ:τιστήμη α:τοδεικνί•
ει η'-�,ν χοιν11 φυσιχ11 καταγωγ11
του ανθρcίηου, χι' δτι ή θρη
σκεία τη; Σ οq; ία; αποδεικνί•ει
η1ν χ.οινη :τνευμι1τιΥ11 :τροέλενση.
Δεν νοuίζεη δτι οί \αρδινιστέ::;
κάΟt αλλο :τυρα δια:τ, ωνται (ι
:τό q:ιλιzα αδελφιι.α αισθ11uατα;
ΑΠΑΝΤ.: - "Έχετε δίκιο.
.ι'vίπό f11.ριδι7;::; δείχνει :τοσο δίν
ϊιλ αι αρι.ετό τu ματεριαλιστικό
σί•στηιια και πόσο άνcίηερ11 είναι
ή Θεοσοφία. 'Η κοινότητα τη;
φυσιχη::; μα:; χαταγωγη::; δεν συγ
κινεί δ.τι ύψηλό καl δαθύ ύπάρ
χε� μέσα μας. Ή ϋλη μόνη χωρίς
τήν ψυχ ιχ11 καl πνευματικ11 ενέρ
γεια, χωρίς δηλαδ1Ί η) θfία ου
σία, δεν συyκιινεϊ ηΊν ανθρώπι
νη καρδιά. Ή κοινή δμω; κατα
γωγή στήν ψυχi ι καl τό πνεύμα
τού πραγματικου αθάνατου αν
Ορcί;που, δπω;:; μα:; η1 διδάσκει ή
(:)εοσο(('ία, δταν αποδειχθεί, ρι
tcί)νει δαθεια μέσα στl; καρδιές
τύ;ν ανf!ρcί;πων χαί τούς ώΟεί ατό
δρόμο της αληθινη; αγαπηc;,
της αδελφιχη; καλη::; διάθεσης.
HL'H, τηγ ίί.δε 10 γιά τηΥ JuίJ) ηση 5{)0.
000 ά,θοω:ιω,. Στο 156'2 ό John
Hawkιnς ξε-;,ίνησι γιrΊ την 'Αφ{)Ιf,:η
μι το μ,οχθηριJ σχi1διο ν' rΊγοοάση
σ-;,.)..ά6ου� -;,ώ , α τούς 1Ξ;α:ναποι1):ίιση
στίς Διrτι r/ε� 'Ι Υδίε�. Τ' ονομα. τοϋ
;,αρα.6wϋ ΗJι• ητα.η «Ίησοϋ�''· Ή
Βασίλισσα ΈΙ.ισα6ετ, y(.)'Ι,ΟίwΥη δισ
μ(Ιρτ υρ011,f,η, του :ιροσφερε άν-τr.ιμ.οι
tίη σ' αίrτη τοι• τη, ε;α:τυyί<ι, (τήv
:ι()ι;ηη fπιχιίρησn τιί>ν ·,ΑγγJ.ων σ'
rJirτo το ά.τάΝθρωπ,ο έμπόρw ), την ι'J
δε α. τα οί-;,οοημά του νά Π<LQWτά
νονν f\'(.( Ofiμt'\O νέγρο. ('Από τό αρ
θρ,ο τής 'Α γνωστι:ι.ήc ΈφημερLδw; :
4' Κατα·ι.τήση; τού Σ τ<Jυρο- ) .

ΕΡΩΤ.: - Πιίι; δμω::: 11 Θεο
σοφία έξηyεί1 την κοιν1'ι καταγω
γ11 τη:: ανθρωπότητα;;
ΑΠΑΚΤ.: - Διδάσκοντα:::; δ
τι στό δάθο; τi'1; φί ση;, αντι
χειμενικη; κι' ί,ποκειμ�νικη:::;, μ�
σα σ' δ,τι περιέχει τό σί•μπαν, ό
ρατό κι' άόρατο, ίιπάρχει, ίιπηρ
χε καl θά ύπάρχει μια άπόλυτη
ουσία, από η)ν όποία δλα προ
iρχονται καl ση'�-ν όποία δλα ξα
ναγυρίζουν. ΑυηΊ είναι 1Ί Ά
ρειαν1) q;ιλοσοφία, :τού τελειότε
ρου; άντιπρόσωπους tχει τό σίι
στημα των Βεντάντα και το
Βουδδισμό. Καθηκον, έπομέ,1 ως,
των Οεοσόφων είναι να ί,ποστη
ρίξουνε μF κάθε πρακτικό μέσο
η)ν άνάγκη μιας άγωγη::: χωρl;
προκατάληιιn1, ελεύθερης απ' τό
σαταρισμό, δηλαδ11 τή χωριστι
κή, μεροληπτικ1) προκατάληψη.
1

ΕΡΩΤ.: - Πως δμω;:; θά
φτάσουμε σηΊν πρακτικη εφαρ
μογ1) της ίδέας της άδελφότητας
στό φυσικο πεδίο;
Ίδου πως :
ΑΠΑΝΤ,:
Πρύηα άπ' δλα, δ,τι εΤναι αληθι
νό ατό μεταφυσικό πεδίο, Είναι
έ.Jτίσης Υ..αι για τό ψυσικό. "'f'
στερα μέ τήν κατανόηση δτι δίν
ύπάρχει πιό ανεξάντλητη πηγit
μίσους καl σύγκρουσης απ! τlς
ΟρησκFυτικi; διαφορές. <Όταν
μια όμάδα πιστεύει, πώς Χατέ
χει τήν άπόλντη άλήθω.ι, Οε'ω
Qεί δτι δλοι οί ϋ.λλοι Είναι μπερ
δεμi,•οι στα δίκτυα της πλάνης,
τού «διαδόλου». "Αν δμως οί αν
θρωποι καταλάδουν, δτι κανείς
δέν κατlχει την ά π ό λ υ τ η
αλήθεια καl ποJς δλες οί άπό-
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ψεις συμπληρώνουν 1i μία την fί.λ
λη· αν νοικίJσουνε πώς ή δ λ η
-άλήΟεια 6ρίσκεται στό συνδυα
σμό δλων των rlπόψεων, άφοϋ
κάΟε μιά απορρίψει δ, τι σφα
λερό εχει μέσα της, τότε μόνο Ο'
ιlποκαταJσταθεί μιά πραγματικ11
ιlδελφότητα στις Ορησκείες. Τό
ιδιο ίσχύΗ και γιά τό.ν υλικό
κόσμο.
J i:[ ) ΩT.: - Σα; παρακαλώ
σι1 νεχίσετe ηΊν εξήγηση.
Τ.: - Πάρετε παράΛΠ
δειγμα ενα φυτό. ' ποτελείται
ιlπό τi1 ρίζα, τό 6λαστό, τούς
κλάδους και τά φύλλα. Ό υλα
στός εlναι τό ένωτικό στοιχείο
τού φυτού. 'Έτσι κι' ή άνθρω
;τότητα στό σύνολό της εtναι δ
6λαστός, που προέρχεται άπ'
την πνευματική ρίζα. " ν πλη
γώσετε τό 6λαστό, κάθε κλάδος
και κάθε φύλλο θά αίiσθα,νΟούνε
τον άντίκτυπο. Τό ίδιο γίνεται
και στην άνθρωπότητα.
ΕΡΩΤ.: - Ναί, μά δλο τό
φυτό δέν ύποφέρει αν πάθει κάτι
ί-να χλαοl η κάποιο φύλλο.
ΠΑΝΤ.: - Καί συμπεραί
νετε ετσι, πώς αιν ενας ανθρω
:το; ύποοτεί κάποιο κακό, ή άν
t:ιρωπότητα δλόκληρη δέν ύποφέ
ρει τις συνέπειες; Πως τό 'ξεύρε
τε; ' κόμη κι' ή ματεριαλιστικ11
έπιστήμη διδάσκει πως κι' ή ελά
χιστη 6λά6η σ' ενα φυτό! μπορεί
νά δημιουργήση εμπόδια στην
ξη. 'Η ακανονικη, του αναπτυ
,
, ,
ναλογία λοιπόν είναι τέλεια και
κάνετε λάθος αν δέν τό παραέχεστε- Ξεχνάτε πώς μια πλη-

12:ί

γ 11 στό δάκτυλό σας εχει u.ντί
κτυ;το σ' δλο τό νευιιικό σύστη
μα; 'Όλο τό σώμα ύποφέρει.
'Εξ αλλου εχω νά σας; ύπενΟυ
μίσω, δτι ύπάρχουνε και πνευ
ματικοί νόμοι πού κυδfQ1νουνε
φυτά, ζ<ί)α καί ανΟρώπους, παρ'
δλο πού πιΟανόν νά μi1 τούς 1>έ
χεστε, γιατί 11 επίδρασή τους
δε,ν ε1ναι φανερ1'1 πάνω στα φυ
τά και τά ζώα.
b:ΡΩΤ.: - ΙΙοιοί•;
εννοf ίτε;

, όμου;
1

ΑΠΑΝΤ.: - Τοίι; καρμι
κοί,ς νόμους. έν Οά ,•οιώσετε
καλά τό νόημά τους, uν πρίν
δέν μελετήσετε τόν 'Α;τοκρυφι
σμό. ΣηΊν αληΟιν1Ί φιλοσοφία ή
κάΟε φυσικ1Ί πράξη εχει τον
αί'ώνιο 1'jθικό τη:: αντίκτυπο.
"Αν πληγώσετε εναν ίίνΟρωπο
σωματικά, ,νομίζετε 6έ6αια, πώς
οί πόνοι του δέν εχουνε καιιιιιά
συνέπεια για τό γείτονά το�. κι'
ακόμη λιγώτερο για τούς άν
θρώπους, πού ανήκουν σ' ενα
αλλο1 εθνος. Σας δε6αιούμε, δτι
μέ την π αg_έλ ε υσ η
τ ο� χ ρ ό ν ου τό ¼α κ ό
α υτό θ ά φτάσ ε ι �αί
τ ο ύ ς α λ λ ο υ ς. Γι.' αυτό
τό λόγο, άδελφικά αίσΟήματα, δ
πως τά διακήρυξαν δ Χριστός
καl δ Βούδδας, δέν μπορούνε ,,'
άνθίσουνε πάνω στη γη, δσον
καιρό οί αινθρωποι δεν παραδέ
χονται σάν ά ξ ί ω μ α, qτι
την άδικία πού κάνουμε σ' εναv
αλλο, την κάνουμε οχι μόνο στον
ίδιο τον έαυτό μας, άλλά και
στην άινθρωπότητα όλόχληρη.
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'Εαρινiι 'Ισημερία
Ή ιι :Μ·η:::ι.ή .l:01.-,υ:i.ί�ο> :fι;
'Έλε·ι::ι.; Πε:ρ66v1. �f πλ1.6:χ::Τι.υ
μέ ,!,-,7. σ.Υ::t.':?έρε: γ:i. -:ή-ι Έ:χ.ρι·ιή
�Ιπt�ερίcι. έρ�&r:�: -:ή·ι :ά�t :o•j
αvθρωπου τ.:ρο; τη φ:χ.•ι-:ιχσι::ι..1 Με
ρ::ι.οί ειρωvε•Jο•r:1.: έ•ι γένει :ή·ι
φσ.ν:'1.σfι:ι., ά�_λ7., μ\iχ ύ γ \ ,
ή;
φ:χ.v:::ι.σ:7. συχ_-ιr1., θιγει :η ι
τ.:ρημ1.-:ικό:η-:7., γι7.-:ί
δίvει
σ-:ό-ι σ.•ιθρωτ.ο δ•J'i'ψ( vσ. ελθη
σ. έτ.:,;ι,φή με πρiγμσ.τ::ι. αγ·ιωσ-:7.
c:-:rn συvηθι-,μέ•ιο ·ιου. 'ΑλΗ
δοσμε:
Ή Έσ.ρι·ιή ΊσημΞ,r;ί1. - ή 21 η
}11.p:(c,υ - :ι.7.-:?, :ήv δτ.οίcι.'Ι ή
μέρ-χ κ-χί vύ:-: -χ ε�ου; δμοι7. δ:
,
.
.
σ.ρκει7., επε:οr; c,
Ισημεριvο;
-:r1; Γης -:έμ·ιε:1.ι -+ι'ι ήμεp7. σ.υ
τή μετά τη; ικλειπτ:κη;;, εΙ'/7.ι ·ή
σ.ρχή τr1;; Άvοίξεω; κ7.ί σ.vτ?:πο
κρίvετ7.ι σ:iv α.ύγή, τή -ιε6-:η:?:,
τή φω-:ιcί., :ή•; ·Αη:ολή.
Κcι.τά. ,·i;v Μυστικ·η 1:οι:ι.σκ,;ι.λίcι.,
Υ
ο[ Ί •ιδοί ύπο-,:ηρί ου i δ:ι 20 ΑΟΟ
zρ6-ιι'7. πρί ι σ.πb -:·η-ι Κ7.λί Γιού
γ,. ,;ι, ( ... ) -:b ξεκίνημ7. :οσ Ζωοι'Χ-

σ.;

( ·) Καί.ί Γιοί,γ·ι..ιι - 'Εποχή τη�
ΚαJ.ί, 6ρ,ι17,μα,-ι·,ι,ή� θεοτητο;, συtύ.
γου τού Σί6α. Et,αi θεά τού 'Ά
δου, ιίzο,ιζοο.έ,'Τ) uέ τέσσ,α.ρα; 6ρα
χί,<ΥΥα�, ,ρατσί>σα zρ<Jl\i<J ό:νθριί>m,α
:ι� q:έ�σα, :τ.εριbέ�Ο'\' ά...-το ·ι,ρ�
, υ·
,w. Κατα την Ί vδw.η φιλοσοιμα,
πάρχΗ μίιJ. διαδοχή Κ ύι)..,Jν η L-rο
χϋ>ν (Γ ωίιγzα) ;ι..ιιί ή διαwομένη ά...-τό
τη; :ιτιί>σfω� τοϋ έλι.Τf\,:-ιού σ�οί.ιτι
σμοίί, :τερίι:τ.ου, ε{Υ<ι..ι ή Κω.ί--Γιού
γ:ι..ιι, ;τερίι>δο� ίσχυρϋ>ν ίπιδράσεων
τοϋ Κw,οϋ. Στην ίνδtr,ι,ή φιλο)..ογία
ύ�Q'/.� μιu χ<ιρ,α:,ι,";η?ιστv,ι,ή ίστο�ία
,
για τηy ;ιεριοδο <ιυτη. Κά.-τοιο; uY-

,.�·1 -:ι,)'ι κύκλου 'JUνiπΞ'JΞ μΞ i:ή'Ι
Έ,:ρινή Ίσημερί,:, διό-:ι συvέοΥ1
:ό:ε. ΤJζευ�:; -:οϋ Ήλίου κ,:ί τη;
�ελή·ιη;.
h?::X :+,-ι δt?:,?Χ�t?: -:η; 3η;
φυλrι ;-> έοασίλεu�
< ρίζ?:;
..
•,
�
ξ ις σ� οΑη
r,
, υvρ
ι ς: 6 cι.ιω·ι:7.
ανοι
:ηv
γε:ο. 'λλΗ με-:ά τόν χωρισμό
.,
ιν
.$i
,..,
'
του; ε:ερματι1.:,ετο
,1 __,7.τυ:ι:.
Γιούγκ?: κ1.ί-:6τε αρχι-,ε ή ενα.λ
).η+1 -:ώ•ι ετ.οχών. Tb Υ.pύο

α-

θρω:το� iπωι ησε1 εί � u.λι Ο'\' τειιύ.χιοl'
'.'ii; το�� ιιετρητοίc. �&τ.ε.τα ά:τίι
iιγε� ήuiρε�, ό '\'tO; ίδι.ο'ι,η']τη.ς ;τηγε
ΟΤΟ'Ι' :τροηγοί•μενο ·,ω.ί τοί, {L-τε οτι
σ-ι..άδοΥτας δρηκε θησ{ιιυρό άστό χρυ
σο\' ;ιαί :τολυτίμοι•ς λίιΟο"'· τύ'Ι' ό·
:;rοίο 'Ι' 11ΟελΕ να Π>ύ ;τα
, ()<J)δ<�ση, γωτί
αί•το� ι!χt.Ι' ιί.γοράσει uόΥ01 τ-i11 iπι
qάΗια τη� γi'Ί�- ·ο Π(•Jλητi)� 11ρη1θη,
δηί ιίη.01 το.� ό� :ο,•: <ΪJΥΤ<ι� την ΎiJΙ,
ε!χι πο,•Ι.ησΗ ;,αι -ι.αΟι τι ;ηριεχομε
' Ο\' Et C αύτi)'Ι'. fάi.Af"JΠJ, σι'Ι•fχάρη
τυy ιί γοραιπη γιά τη, Χ<Jλi1 του τύ
γη. Ό ιί.γοραστη� iπiμε1 1ε 'l'<L ]W.(ΙΟ
διiιση VJY θησιιυρο ,<JA ό π<•ιl.ητη� �
:τiμc1ε στ-iιν u.ρ,ησί του ,ι1 τοy JM·
ρσ.Ιαδη. ΣυΗq;ιί>νη?'αt\' .'ά ο;ut,ητi1σουΥ πω.ι τηy ιπομινη το ΠQωι. 'Α)
i.ύ μέσο στη ηί-ιτα 4'-ι.m'Τ) Ο.ηξεν iι
:τροηγούμινη Γιοί,για (ή Σητυά Γ ωί,γ,.(J) τη� q:ωτει,-η� i1 χρυση� πι·
ριοδου ι;,,αι u.ρχισε ή Κα) ί-Γιοίιγι;,..α..
Το σ-,ι,οτοοι i'πεσι στο m•είιμσ 1Gn·
άΥθριί>:ιω, 7.(Ji ι'ινiτριψεΥ u.ρδην την
;,..ι.ιιτάστ{).σί τοι•. Ό π.ωι ητής τή� γη;
διε-ι..διΥ..οίίσι, τιί>ρα, τόν θη<rοι•ρό,
γιοιτί εtχε π.ουλή.σει ιμο, ο, T1fl' i1Tλr
qάγειυ, iν<ί> ό όγορα,στής ώu-ι.ρουε
α,&τή τήν άξίι.ιισι, δηΙ.ιίJνΟ'\<rα; ϋτι δί-1'
f[χε δtατιί,-τοJθίi, ·ι..ατα τ-ήν άγο,ρ,u.rιιω
i.ησία, ,.(J.'μ,μt<L i.--οιq,ύ).(J'ξ�;. ΙlλΥ)l)η�
άΥτωτροφή τGJν ρό) (oJV... ('Όρ<J Ι
ΛΙ Σ ΟΝ tτ,-ιυ; 19;,� σιi . 322).

1967

127

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΗ

νά.γκασε τούς σ.vθρώπους vά. κτί
σουy καταφύγια κσ.ί vά. κατχ
σκευά.σουy έγδύματχ.
Ή εαρι'ιή ίσημερίχ σ.ποτελεί
τό cεκίνημα. έyός vέου κύκλου
της φύσεως. Πα.ντου γεννιέται
νέα ζωή κσ.ί ·ή Μητέρα Γr1 προ
ετοιμάζει τή·; ά.:ρθοvία. τώ·; δι.iι
ρων της. Ό κύκλος θά. κλείση μέ
τήν άνά.πτυξι, τήν ώρίμαν:;ι, μέ
τήν θυσία. καί τελικά. μέσον τοσ
θα. νάτου πρός τήν ά.νά.στα.σι.
1τός ό κύκλος της Φϊι:;εως
,
,0ρωπι- αν
'λος της
ειvαι και ο κυκ
vης ζωής, δ κύκλο:; του ανθρώ
που. Τ ό τέλος του παλα:ου Κ?.t
τό αρχί ιισμα. του ι' έου.
'Η πα.ρουσα. στιyμf1 , τό αιώ
νιο τώρα, είνα.ι ή κα.λύτερrJ θέσις
της ζωης κα.ί ή καλύτερη θέσις
ενατενίσεως μέσ' α.πό τό παρά
θυρα τοσ συμοόλου.
Τό σύμοολο αύτό καθρε· τί'"'ε:
τήν ζωή, τήν α.yά.πη χαί τόν πό
θο της ι υχης γιά. τόv 'Αγαπημέ
νο. Μπορουμε νά. νιώσουμε α.13τό
τό δρα.μα. της ά.yά.πη; τώρα., σέ
μιά. στιγμή ποί. εκτυλίσσεται στήν
τεράστια κοσμ.κή σκηνή, δπου ·ή
Γη είναι ή μ.7τέρα μας καί ή
Φύσις, ή ι:pυσ• κή μας διαμονή.
Ύπάρχει μ,ά :iναφ,qρά. σ' α.υτή
τήν στιγμή τοj ετους στού;, Ψαλ
μούς του Δαυtδ { ιη'6-7) .
«'Εν τψ ήλίψ εθετο τό σκήνω
μα αύτου· καί αύτός ώς νυμι:pίος
εκπορευόμενος έκ πα.στου α.ύτου,
ά.γαλλιά.σεται ώς γίγας δραμεί;,
δδόν αύτου. ' π' άκρου του ού
ρανοϋ ιή εξοδος αύτου ,καί τrJ κα
τάντημα αύτου εως του α.κρου
τοσ ούρανου, κα.� ούκ εστιν δς α.
ποκρυοήσεται της θέρμης αύτου»
Τίς ήμέρες αύτές, αίσθανόμα1

Τ

,

�

στε γύρω μας τό νέο ξεκίvημα, 8τι ·lι Μητέρσ. Γη. ·ή 1•Jμψη, δέχε
ται -καί πiλι α.πό τό·ι "Ηλιο τr1 v
πλήρη δύvχμι τrις ζωής ,πού, ζω
ογονεί κά.θε ρζα. κ?.ί τήv ι;Jθεί
πρός τό φώς.
.\υτΥ/ τΥ/ν στιyμ·r, ΠΟ ΙJ "fJ rrJ
είναι ετοιμη 'ιά. δεχθη τή Ρ Ζω-ί
του '}[) !ου συ ντε;:. είται YJ ευτυχία.
της &γά.πrι; τη; ψJσεως γιά. τi
τέκΥ?, της. επίσης ά,,;τ,:ι.•ιακλαται
·r, Κοσμικr, ά.yάπη Κ?.ί ή ά.γάπη
του Λόγου πρός τό·ι πvευμ?.τικό;
".\ 'ιθρωπο.
'Η i.γά.πΥ1 α13τή :κ;ψiζεται πο
λύ ομορφα. !:!τό τ .\ σμα. '.\σμά.των:
Φωνή αδελ:ι; ιδο•j μου· ιδού ου
τος ηκει πrιδώv έπί τά. ορ η, δι?.λ
λόμενοl; επί τούς οου·ιούς. δμοιο;
έστι Λ α.δέλφιδός μου τfι δορκάδι
fι νεορφ ελά;,ων επί τά. ορη Βα.:
θήλ. ιδού ουτος όπίσω του τοίχου
ήμών προκύπτων δι7. τGJν θυρί
σων, εκκ>Jπτων διά. τίΪJΥ δικτύων.
αποκρίνεται ά.δελφιδός μου ,κcι.ί
λέγει μοι· ά.vάστα., ελθέ ·ή πλη
σίο'i μου, καλή μου, περιστερ±
μου, δτι ιοού δ χειμι,Ν r.α.ρrιλθεν,
ό ύετός ά.πηλθεν, επορεύθη έαυ
τψ, τά. α.νfJ 'Yj (JJφθη έι τ� Y"Q� και
ρός τr1 ς τομ ής ε ι:p θα.κε, φωνή τής
τρυγόνος ηκούσθη εν τtJ y� ύ
μώv, ·ή συκή εξήνεγκε'ι όλύνθους
α.ύτijς, αί α.μπελοι κυπρίζουσι'Ι,
εδωκα.ν σσμήν. ά.νά.στα, έ.λθέ, ·ή
πλησίον μου, καλή μου, περιστερά
μου».
Άλλά, θά ύπάρξη καί πάλι
Α!ώνια "Ανοιξις, δτα.ν δiν θά. ό
πάρχrι πιά. χωρισμός - οτα.Υ μέ
σψ Ζωη;, Θανάτου καl 'Αναστά
σεως ό " νθρωπος φθάση �ήν
τελείαν υΕνωσι·ι.

*
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Η ΨΥΧΟΑΟΓfΑ
ΤΟΥ ΙΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΟΥ

Ό ,io:. ι'L\ί·ιαθf\ UYtι ιι<J\Ο\ ύ
Υίο: τϊ1 : σι·γyρο,01• ι':το1η:), &αι:Ιι
τ�ι, q;ιO'l;<7J: ;,�ιι 6ι.οί ογ);,ι7J:: , u�ιι'\
δι•,ο ιι, ηηιδρασι<•J: :τ<,Η>: τα υπαρ
rοντα,, ιιι α," [qε?'" �-τα�ιιστ<η1;wη.1το:, ιιω, ι:τιθι•ιιια, α,ε-:;u..ρτητο:τοιη
σΗ•J:, ,uίω θε ι ησι., ;,.�ί uία'\ ι'ι.--ταί.τη
σιΥ ιδωνοτητο:. λ-ίrτό, ιΙΥω
ιιία
qι'<Jιοί.ογαη 1111τάστασι: τη: νεολαί
α:. Τί σι•,ίϋη οιιω: i.Y η7ι μετα'Ξ,ί1;
Ό \γγιn: ψι>χοίόγο: Χά, Τ<fΙΪ'\τ, ύ
ίι:τ.οίο: <ιιοi.οι-θεί ιιια γ(χιιιιμiι ί1:τερθε
�;,η: ιι,ι•χοί.ογία:. iι:τ<•J: ι'ι, ωτίρ<•J τi1ν
:τροdl:ηι,,ρί;σαιιε, στό ϋιϋί ίο τοι•: <<'Η
ιπαιδ,ι.η ιαί ί1 iq: ηυικη 11 λιzίω-, λέγει
i'ίτι. ,ατιι τον δί11α-τον ε\'ατοy αlι7η'fι,
11 '1/'1.'ΧΟλοΎίιι, i:τηρεα.σμέ'\ η άπό το\'
φιιοσοq,ο .\ό·ι., θει,,ιχ,ϋσε ϋτι ό '\'ίο:
iδέχετο :ταθηη;,ι7J: τί: "έΥτι•:τι:ιση:>,
τl:; <(iπ.ιρροέ:;>', τί:: <<f. γγ ραqi:::;> i;ι
τοϋ έ 'iΞι,,τερι11οϋ :τιρt ϋάί.ί.ο,-το:, ί1:τι,,;
ί\α ;ωιιιιάτι 11ηροί1 ι':τί τοϋ iJ:τοίQι• i.
χαράσσε-το -ι.άτι. Τυ «ι..άτι, ητο ή ι'ι
γωγή, ο ί ;,αί .οί τρύ:τοι, ή ί•:τι,-ι..οi1 ιί:
τού: ιιε-γαί ι·ηρου: -ιαί ιiί Ι.<ι σχετι-ι.ά.
'Ετ.σι ύ yrι�: [φθιηι -ι.άποτε σ· :,,ι
σηιιείιη τι' τοω, ίιJστι ή εηι.ιJΕ.ί: του
μί οο στη, -ι.ιχ,ι,n ία τϋιΥ ι',ηί.ί-ι.ι,>, ,ι'ι
μή :ταροι•σίιιtε πο)Jι<'ι :τψ,ϋίήματα,
διόη :τρου:τηρχε μία δο,μή, μία άρχ1τε-ι.το"-ι1Ί, μία �·ε11,η ·ωραδο;,-i ι η7ιΥ
άξιι7η, τψ ό:τ.οία'\', εi: μίω· &'δοιιέ
,·ην στιγιι-iιν, :ταρεδέχετο ;,.,ιιί δ ,έο;.
Σήιιερα, ή /,ιρzιτεχτο,,,-ι.η αύτη τGJY
<;αίι:_�,ίι,J,-·, ,<Π.rιθερό,ν,, ι1,μετα.6ί.i1τι,,ιν
αξωη .ΙΥε, \!'t(LQ'f.ει :τια. Ή "Χριτσ,η,,
f'ι,-τίι.ηψι: iιδη ι'ι:τυ τή: ι!.-τ,οzη: τοί•
Νίτσ-ε, έtητοi,σε ιιίη, <<γε,ι,ην ι1ΗJ·
,-..οτάταΞ;1, τι7ιν ά'ε.tGJ\',. .\ύτο ΪΜ.-τι>Υ
πού mηέ/ίη ε{yαι, δτι δ σηιιερι,ο: '\Ε
ο:, :ιρα-ι.ιομέ,ο; μί την όΞ;ύτηηJ. τη:
(,' σι;,r:: ,Ι)\τt·ιή: του δια6έσΗ•ι:. hε,
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C,ρίση, -τοί• -ι-αί γιατί ,<'ι. iΗι:τοθέση
Tl]\ bι•\ίtli\,OTljTΓt ΤΟ\' ;τρό:; uq f/.Οζ
ι'ϊΞιt7J,· οι ύποίε: ά.πεδείχθησαΥ, Ι:('εϋ,
q-ροί•δα-. --ι.αί, lν τε) ει•ταίQ άΥαλίισει,
ευ π.ο) ί.η; άξίαc: !
Ή <ι.(.J\ηm: τοί, ,ί.ου δίν ε{\ΟΑ 11
φιi.οσοφιιi1 ι'ίρ,ησι:;· ίiτα'\' ό ,έο:; άρ
Ηίται, άρηίται. Οιόn ή θετι-ι.υτη:; του
tέ,· ϋρ{ω.ει, μiσα σί αύτά πού άρ
νείτω, nΊΥ ι'ι.-τωτουιιέ,-η δί•Η�ιιι :rού
η)_-τ1::.ε ,α βρη. 'Έτσι, i1 ψι>χο).ογίη
τοί• νrοι•, δηλαbi1 ό ,ίο:;, ί,ποm•Υειδiι
τω:, ί•:τιρέ6-ιι.Ι ε τί: θει,,ρίε:; τοί• γαλ
, ,,,οϋ ί•π,rt(.}:Ξ.ισιωί•. Ή ύπερ.q:,αλό.γγt
ιτι: ω',τi1, ύποσιr.ειδi1τω:, τη:; άπλη;
ι'ιρ,i1σει,ι: δηιιιοί1ργησε τόΥ τί,;το τοϋ
άρ,ητι--ι.οϋ i\ρω():,> στί:; τά:Ξ.ιι ς τ-ϊι;
,εολα.ία:;.
�Q «Ι)ρ<•ι:,> αύτύ:, δέΥ μπορεί '\'(/.
' •
' ισε '1:'
::ηστεψη σ:rι;
1,σχ1;0ι
ς α.,�ς ('εφ ' ��
σογ οι ά'ξιε; ιt/.ριθησα\' και. κ,α�
θησω), έπf\δή, δμω:, l-ι πα(.}αλλir
λου, Π{}έπε1 νύ. ϋριη τiι'\' ί ύγον της ύ
:τάρξιι:ι; του, ιίνατ,ρέπε-ι τι: πιιλια,ές
ι'ι:Ξ.ίε:; γ,αί προϋάλλε,ι., lrY. των iΥόΥ
τι,J\' , «ν{ ι ς, ά,ρ,ηuκέ:: ά.ξίες, άξίε:;
οιιω: :τού ϋα.σίt,ο,-τα.ι, άναμφι.ι,ϋητή
τω;, iπάνω σic ϋιιθύταrτα, ούmαστικι'ι
στοιχεία τη: ιi.,!Jρωπί,η: όλικής ύ
:τάρξιω:. Τίτοω σταχιία εlΥαι ή
Ι,ί.«, ή δί1 ω,μλ: 11 ή θiί.ηm: τής άνε
�ρτητο:τΟΙήσει,,:;, προ:; τη\' ησυχη
tωη χωρί,� -ι.ινδύωυ:;, ή t ιθuμί.α
, ;Π
;τρο: το ε Ξαιριτι-ιο, το, μη
αγελοει
,
δϋι:; ί ;τοτεταγμiΥ-ο.
',\ ηί, ι 01:τιη, , u ι' Ξοργιtι:)μεθα,
,Η οί--ι.τεί.ρι,,με, '\ α ι ι•ποίιμεθα γιιJ. τό
zατά,-τηιt(J έΥό� μεγύ.ωυ ποσοστοϋ
τη; σηιιrριvij: ,·εολαiα.:, νομίζο,μ,ε δη
Εfν(JΙ i ογ{·ιύιτερ,ο,• Υλιl ό()'θότερον,
ιiq' έ,ο:, ,·ιΊ. ζητησωμε νιΊ. μά.θωμε
τα αίτut 11.αί, άq;' ίτι\){Jυ, να ίδοίιμε
τί ά.Υ.,l)ιδ<7ι� χρωί.Cετα.ι ,-ά -ι.άΥ<ι.ιμε.
Θιι zρειιι.σθή I.OΙJU>Y ί1χι νri ζητή
σι,,μ,ι. \'Ο ,:είιJr,ιμ� τι,ν \';Ο δτι πα,ρ,Εξ(-
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-κλlινε τ-ιΪ>
. \' άt:.ιιϊ>\, άι.ί <ι. μίiι).rι\ \<'ι
τοϋ δ�ισι,,με τοί•: ί ογοι•; πίσηω; ι,ίc
άξίες πού νu. ιί.ντFχοΙ•\ ιΗ1)\ κρηικ11,
σε c'�ξίF; r,;ιη·ε;, �ιι ,·ιιιtιΥf:, <i,οΟι.ω
{)ημενες, αυΟε'\ ΤΙΚf:.
ΣΤ. ΜΕ'\ΙΚΟΣ ΚΛ-Τ\:\'Ο�
<<ΚωΟηufρι\i) 8 '.\πQ. 1%7
λΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ό μολ1 •σιιi,: τη: ι'11Uρι;,,,:1\η: ,Ι,Q·
διάc; κ�ιί rι διιJJστροq �'ι τη: fί\ ιl\ f\(1
γεγονi�; ποi, ιί.bιάκοπιι πραγμ,ιπ:το•·
εί ό σημερι Ι'<ι' ; κίισμο:. Οί ίδι ιι οί
γονFιζ τοϊ, \ έου ι'η•θρι;�π,οι,, ι'mό φο·
60 ;ηιί i•:τοι,ογισ,uό γιά τό παιδί του:,
ιr ροντί�υι•\ \U. χτι•π1)σο11ν τη\ ωΊθε\·
τικη κί\ηση τη: καρδιά:, 'Ιίι τi)\'
.προσ•Μσοι•ν στ<'ι νoii, κι ϊιν δi\ u:το·
οrσο11\• ((i,το, νι'ι. τη μολί1\101•\ καί ,ι'ι
τi1ν ι'ισχημή\ουν. Θά λέγιωf πώ: uσο
ή κιJJρδιά ί•τcιικοί,ει -χ,αί άικολοι•Οfί το
uι\(J.λό, τόσο πιό μολυσuένη fίνιιι. Κι
άκάιια πιυς, i. \"ίίι ή κ,αρδιά : ίνιιι (t:r<',
τη q:,ί,ση της άγωθή, γεμάτη ίγαθά
πάθη, γίνεπ�ι φωληι'.ι τρο,μεqών, ιί.ν·
Ορωποκτόvων σιαlθιίJν, τι•ρα, \•ικιίιν γιι'.ι
τόν α, θρω:το :ι!αί διwλι•τικιϊιν γιiι ni\
ΧΟL \'(•)νία.
'Ίσι,),, λοιπm, εΙ,αι ή ι:)ρα ό ι'ί.ν
θρωπο: τοϋ χιιιροϋ μ,α; ,ά ξα,·αγιο·
,ρίσει στην κηρδιά τοι•.
'Η λογικiι τη; και:ι&ιά; ύπαΎΟQΗJ
:η την uεγαλεtιίJδη ά ,•θριυπι vη πράξη
τής θυσiu.:, έξαcr-<11·ίtει τόv διχαJΟΙμό
τη; προσωπικότητας άλιί.ά καί τόν δι
χασ:μό τοί• κοι"Ιι,η,κοϋ σι;)uα,τος καί
ξw\Ι(ι'Κά\•ει την Δηιιιουργία ίι.ρμο\\κi1
καί νοηuαησμFνη. Ή λογικi1 τη;
=ο'διάς bέν ξέρει Η'.ι ιιετρά, νι'ι σχε·
�ι�tει, ,� �ροσθι1((ΧJ.LQf,ί. �έο,ει \!'' ι
tc\'ω�•ει το� α"Ι•θρω:t� :_ιωι yα τον άκε
{)-αι�ιινει ιιΕ σrι στου; αλλοι•;.
�στα\' άnίσει; νι'.ι 6λέπε,ι,;: τούς
\' έΥδ φ ρεσ ι ' άγ ά
αλ .
�τ ;:
α, Ύ,
\α, ε
! Οl'�, U.
του; αλλοι•c, δεχθηκε:, χ<•Jρι; Ύα το
"ε-χει� χαταλάοει, rrη,· έ-πίσ-ιεψη τοί•
Θεοί•. Κηί τότε εt\•cιι ποί, άρχίζει�
νά 6λfπεt1: τό\• Πα!ράbεισο. Γι,ατί ό
Πα,ράδε,ισόc μα; εΙΥα,ι οί αι,λοι, ά
φοϋ οί αλλοι ε1,'C1ι ό Θεός.
Κ. Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΤΛΟΣ
«ΚαθηuεριΥip> 9 Άπρ. 196ί
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ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ
THl ΟΡΘΟΔΟ:Ξ:ΙΑΣ

'() ;,οι\ό; 0\ητό; διοσ:ιοί.εύεται \U.
ιχι�ταλά/Sη ποΟΙι :τοιΊγματιι ά.πι', τί;
f\>όοΕ:η.λησιιιστιΥi: tυμι:ισει,, ποί, γί
\'Ο\·τι�ι γί•QΜ ι'ι:τι'ι το urcγo Οέμ,α τit;
<<rlδιλ:ιι;,η,,, συΗογ�ισί<�� '�(.}θο�ο.�ί
Η: /ιιι ΚιιΟο)ιησuοι•. Σ <Ι'Ι' α;τλοι U.\'·
()οι,,'tοι hο/1ιιι1σι�u� ϋι οι σι•γ•Λ\ηση,
;,;αν πι ηροιr Ο Q ηΟηκr�uε ϋτι μέ την
ποι,,τοtίο11ί.ία τοί• Οί,κοι•ιιι,ικοϊ, Hu·
τριrιQχη '.\θψαγόψι Υ.αί τοϋ Πάπα
Ρι;ψη� Παί,ί.01• Ιί.λλιι!:ε τι'ι κ.λίιια της
ιιισαλί.οδοξίrι: ;,αίι τη: iχΟριίτητα;
πού ί,παρχΗ Ε'διϊι Υαί i"ιιιΥόσια Χ Q U·
yιιι στί: σχiσει; τιϊJν δύο μ�γύ.)ι,J\'
'ΕΥ/./ ησιιΪJ\·, Υ.rιί ιιπαίνοuε σιγι'ι · σι·
γιι σi uιϊι περίοδο fιρήΥηζ ι.ιιί ιrιλίιι;
ί)/,(•J\' τι7)\ Χ Qιστιανι7)ν ττι; Οι,ΟL"μί·
\η�.
ΔιιιγιJάιι,01 τα,ι uic ιί.ο,,ετi1 σιιι�ή\•εια
δί•ο ρεί,urιτα στην JtαQά.ταξη τη;
'Ορθοδο::ία:;
οί <rιι ελεύΟεQοι καί
διαλλοκτικοί άιιτό τό εν<.ι. μίρος, οί
σ1"\·τηρητικ.οί καί ι'ιδιάλ) αικτοι άπό τό
αλλο. ,-\ί,,:οί οί δ�ύτεροι �ΧΟΙΙ"_ την
τu.κ.τι;,.η γα ΧQ <ινγαζο1>\', να μαι,·ι,J,
ται κιιί 1ά καταριι7J'Ι'τωι rι.άθε ά\tι·
q:ροΥοu\'Τα (ϋτι ε1Υαι έ,πάρατο;, ά
φοi• προσχό>ρησε στόν κιιταχθό,•ιο
llα.πισuό) · ένG> οί πρGηοι εχο11ν τό
μειονi.κτημα νίι εί,,ω Βρrιδυκί\ητοι,
ατολuοι καί άγαtii.ητικοί. Τό τί άvτι·
προσι,J;τ;εύει τό κάθε ρεϊ,urι εί\αι όλο-
φάΗρο: 0./ ληγ τό καθε\!ι γ Ε (ο) λ 0-
γ ι Κ, ή π ε ρ ί ο δ ο στην πγωuατικη
ίστορίιι τη; ΌρΟοδο�ία; καί τοϋ
'Εί.Ι.ηΥισμοi•. ΠιΪ>: γι'ι γίνη σι1,1εννόη
ση; ΦαΥτάζοuαι (χι,)ρί: Η'ι γνι,�ρίtι,J
ά.πυ %0\•τά τά πράγιματιι) ίiτι καί στην
πιιρατωξη τοϋ Κιιθοί.ι χιισμοϊ, θι'.ι ί,
πάρ,χη διχι�σιι�, κηί ρηγιιια ιιετα::ύ
«q-ίί.ι•J\ » κrιί «έχθριΪJ\'» κάθε σιψ,φω
,ία� uι τi1,• 'Α \'ατολι-κή 'ΟQθόδ(}ξη
'ΕJΟ%λησuα.
'Ίσως δuω: �Υ,εί τό ίσχι•ρό κϊ,ρος
τη; '.\γίας 'Έδρας (ποi• σήuερα εχει
φλειεί,θlερε; ίδέε:) ν' ά:τοτεi.η εύΥοι·
κό πrιράγοηα γιά τί; συ"1Εννο11σ&ς.
Σ' pιια� οί ιιισαi 1.όδοξοι κ.ί•κλοι εr
\·ηι q-α\·cι'Τικeιί, επιθετικοί καί έπικίν
b1•\1οι - καί στη βάση καί ύψηί.ότε·
'
ριι στψ κ.λίιιrι;,α τηc Lεραρrίας. 'Q.
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τα'\' ιιfσn σε θQησιη•τιzό :τfριοδι;,ύ
έ-ι.διδο.ιιε,ο ά.-το ,;,/ηQι.;,ό διαδά�η: uε
;τηχι(J.ία ιωί•ρα "','()αuuατα τό'\ τίτiο
«'Ο 'Αθηναγο(Ια: ε--,•ιη :τ<L-τιzο:>
(στi1Υ είι(),()γQαqηση ίνό: μεγάλου
W),αστηρωί• τοί• 'Α",'ίοιι Ο ροι·: ύ
Πα.--τα: ηει το.-τοθετηθ1ϊ -ιο,-rα στύ
Διαδοί ο ! 1 - η δτα'\ σ' ε,:α θtοι.ο:
γι·ιο :τειγοδι-ιο <:tQ(•,το.τορια: -ιο.ι
ί•:τοτιΟι uε,η: «ί•1, ηί iΊ: :τΟΙότητα: το
' ί�ε-ται δ,αρ-ιι,J: uτι ;1 :τροσ'q:ατη
:τροο:ταθεια ,ά άναιαηί,σι,Juε το i-ι
:ταιδο•τι-ιο uα: σί,στηιια έu:τ,έ,τΙLt
ιί..,ο ,:;ιι ιί,--τι;ι-vιστια,ιιο (άηιορθοδο
!:.ο ΥΗί ιίνθtι η\l'zol :τΗί•uα τοί• Εί>
ρ<η--τωιQί• ιωr ι•ηισuοίi, :του :τσι:τΗ
,α ι'ιτοvηρι7θη - ι!,αt δν,·ιιτι,, ,α
πιση1 1 •η: ί,τι 11 d>ρ<ι.ία 11uέρα τϊ� με
γάι η: ίδω:: ::\Ηα ;ωίιηη ιί: :τα
μφ �ρίσ;,ιτιιι στη, ίστορίυ τοί• ΧQι
στιιι,ι{)"ιιοί• :τοι.i! 'ι.ο,--τα ιια:;
1

1:. lf. ff\ΠΑΧΟΤΤΣΩΣ
<<Βηuα . Jt; �fιι(•τ. 19(,ϊ
ΖΑΚΕΑΙΗ ΚΕΝΗΕΝΤΥ
ΠΡΟΣ NIKHTA ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ

Λι�rι.ο: Οί;,ι,:-Οί•ιΗ1ιy·ιτι•>\, 1.1 :?. r..J
'.\γιηηη -ι. Ιlροιδρι,
Θα i1Οιι ι, \Η σίί.: ιί7Η.ρι.στi1ι1<•> :τοi•
ι'.σηίι.ιιη το, ;,_ �'Ιι-ιο-γιιιν ,u σίί.:
ι'-ι_,ρ()σι,;:τηση ιl; τη'\' ιηδιίω τοί•
σι<ί•γQt• uοι•.
Τοοη ητο -iι ηιριιr11 τι,ι• ίηα'\ ι'
πι.ησίιισε. {,ιση uι i.σι•γ-ιίνησι.
Jfροσι:τάΟ ηοο ,α τοϋ :τιίι ;,i,.τι ,ά
σά: δω(ιιf,αση ι''ι.ιί,η, τφ ήuέραν,
άλί ά ι:τειιδi1 ή ήμέ{_χ,. ητο τόσο τQο
μερή δι' έμέ,α δε'\' !:.εύρω ία\' τιi 1.ό
για μου βγτ1ιω δ:τω: η'ι ηθιιfι.
�' αύτο τuιρα, uία ά:τι, τύ: Η
i.ει-ταία: ,-ίrι.τα: ;wύ θά :τερα.σω f ί:
τον Λ�ν;,.ό-ν 0{;,m•, ε1: uί.ιιν ά.,ο τα::
τ�ι.ει-τ,αw.: ι'πωτολ�; ,:του θα γράψ<•ι
Η� αιπο το ϊαρτι ιι: τυν .\ιυzιη
Olrι,0,, θά 11θεί.<J νά σίί.:: γ(){ί11•ω τι,
μήη,μ.ά μου.
Ti, στr/.'\'(•) uό'\ ()\ διότι ;:.H•Q(•J :τι,
σο·ν δ σύ�υγό; uo,, �νδιι.q,� Q ετο δtο
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τiJY ιiρi1,·φ -ιω :τοσο, αί σχέσεις
r<7J\ δί'Ο σιι: ά..,α-σχολοί•<rο.ν τό cτ'\,εϋ
μα τοι•. Έσι•,-i1θιtε ,·ά ά.'\αq-iρη τά
ι ογια σc,: εί: ι�ρισιιέ,«:: όμιλίας
τοι•: ,<Ei: τύν .τροσrχη :τολειιοv οί
tτ1 ';:.ι,J\τε: θιι q θο,οί•,• τοi.': Υεχροί,:;,,.
Σ εί: ot δι•ο ιίσαστε ά.Ηί:ταλαι, ό.ί.
ί ιι ιίχαη σι•ιιιι<ιχi}<ΤΗ εί;:; τi1, ά.
:τοq-<ισι'\ ,α ιιi1 ά.\\.ιΤΙ"\(Ι.χΟη ό χόσ'ιιο:;.
Ό f\ίι: iσεt>ετο τον υ.Ι.Ϊον ;,αί μ.,ο
ροί,σ<ιτι να σι•Ηη οηθητε. ΞείΙQω δτι
ό :τροεδρο: Τ::ο, σον Οι'ι κατα.δά.λη
;,αθε :τροο:ταθιια, διά ,ίι δηιιιοιιριγi1ση ιίω.ί.ογο, ιτχεπη ιιί σά:.
'Ο ,-ί,·bι•,ο:. ύ ά,οίο:: tτρόμ,α�ε
τον σί•';:.νγο-, ιιον, 1110 δτι ύ ;ιο).ε,μο;:;
ιι ,ουιι , ιι =.εΥΙ\ΟίΙΟε όχι τοσογ ά.ιτό
τοi•: uι γω οι•: ίισσ'\ ά:το τού;; μιzροί•::
ιί,Ω ι__ιιο,οι•::.
\ωτι ι Η7) οί ιιι γά).οι γνωρίζοιιγ
,οσο, ιίΗιι ιί:ταρωτητον ,ιι σιιγΥρα
τοί•ηιιι, οί ιιιι..ροί κu..μμι.:ι ((ορά π,σ.
ι_,ιι·ι Η;ι,, τω :τερωσιιτεQο ιi..τό qόδοΥ
ιω ιy,,ιισιιο,. ΕίΟι εί; τύ μiλλοΥ οί
�ι γω.οι. ,α u:τοροί,, . Υά _iπι?ά.ί )..συν
ιιιυιιη ιι: τοι•: ιιιzοοu:: ,Η 'Υ.αθω\'ται
/Ηι Ηι σι•�ητοί" :τρί γ άρχίtοι" τiιν
:τοι ι uυ,.
Ξιί•υι•ι ίηι ύ Ι f ,_,όιδρσ:; Τt,ό,σον Οι:ι.
πι•Η;ι-ιση τi1, :τοι.ιτι·ι.Ιήγ ιί;:; τi1ν ό
:τοιω ,·, σύ�ι,γο:; uou iπί.στιι•ε τόσον
j-\ιι Οιιι -uία1 :τοι ι τι-ιφ ic ι.ίγχου χ.σ.ί
ι1ί τοι1•σιυρχία:- -ι..u.ι Οά χρ�ο.σ{)η
τφ μuηΟΗύ., σα:.
� τέ 1 \'(JJ uίrro το γράμ,μα, διιιτι
'f ( ι t\ιιfJιιτιιτη, γνι,}(Jιν τη; στ»W-(Jt(I.:;
τοί• bfιτ, ..ιοί• ,, ό:τοίο: ί•ιrίmατο μετ(Ι
:.11 ί•uιίη -ια,ι τοϊ• σι•Cί,γοu μου, άλλι'ι
ι.ω ί.ογω τϊ1 ; Y..<J ί.ι,,σίl\'1); πού ίcπεδι.ί
:.α τι σι ί; v..<J ι i ι ;,υρw Κοούστσεοο
ιί: τηγ Β1iη'1),.
�ιιι(ιUΠ<Ι UTI ι{χf δ<J.'/..()\1(/ ιί; τά μ.ά
τ ο τη: ύτ<Ι\ tιι ιυγι. Α,το την 'Αμι
ιιι;,ι111.zφ Πιιισ(,ιί�ι'\' ιl:: την Μόσχαν
ι'ι.ιrι,ίi ί•:τf '.'ψιψf ιί: τiι β16ilον συ1.λυ
:τηττy!ί<•1'\. Σ ίί.: .ιι�Q<J-ι,ιιί.iίJ ,,ά τή,·
ιί7(1(.ιι.στί1.σι.η δι' uίrrι1.
Ζ.\ ΚΕΛLΙ'\ ΚΕΙ'\ �ΕΙ'\ΤΤ
Ι'\:το τιι �ιl,ι ίο\': q(::)ιί.,uτιι; tνό;
1 f Q{Jtδρου ) .
1

r
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Ί'ό 11 ασχα έι,10τά.σθη στιι; 2G
Μιιρτιοι ιι'ι ολοις τ,ου; Ρι )μ(Ιιι ιο
θολυ,ου� του ιόσμοι, τι η, Η)\ 'Lι
ληνι•Jν, cι όποίοι θα συΗορτασουν,
για -φιί1τη ιrορα έq:έτος, μο ι uε rou;
Όρθ.οδόξο ;, στίι; 30 '<\C't,{1ι} ιΟ'Ι
'Η χf'ΙΟΟ\ομια του ΠάrτcL Πουιοu
6ου ,11 �-πιτρέψ11, ά.,εu σι ητ�σε ,
,ι.αι δ�ιι'"!ο<Jγμlηιuσε η•, ,οπως οι Κα,.
θολι,ιο ωα6αλου, τόν «Πο•σyαΙιο,
κίtχ}ιJ\,> δω ,α σιuτέση uε τον 'Ορ
θοδοξο,, ιοι\Εται ώς πραξις ι.αλη�
θελησει·ις, υδη} ωσις όγαπης Μ.ιι
εγ,,ΗLταλ ειψις τή; ί,m1ρ:,:ούσης ε, ro
,ου διαφορα; Yol του σω6ι,ισ1'tιου
Ορησ;ιε1Jτιιοu mευuιιτος του ;rαρελ
θόντο�
Όμ,ιλιi'>,• σ:,:ετι;,Gις ό
Καθοίιιος
' ρχιεrτισιο.rτο; Κερκύρα,; <1εδruσu1ω
το.rτος Βαρθω ιτης εΙτε ιιετα,ξυ αλ
}ω,.
1<Καf!ολιιοί ιιαί Όρθόδοξ0ι
Χρ,ι
στιανοl τη; ,ή<101• ιια; iχαιρίτwα,
μπα μενο.λου ε,,θοι<1ιασuοu τη,, άτύ
φο.σι, ϋτως σι\Εορτά.tοι, iιrεξη; τό
Πασχ{J..
>, Ε\ ί,ταροr ει. αιιφι-60) ία, ότt ό ά
πο 101 νοίι σι•,·εορταΙ<JΙuο; ιιετα τιi'>ν
Όρθοδόξω, άδε} φiίJ\ μσ:ς, ε, μια
ψυχη ,ι,αί ,ιαρ.δία, τού 'Ιερού Πα
θους, του σταυρ11;ιοίι θω
• ατοι, της
-rο.φης καί της ί,δόξου ' ,αιστασεως
τού Σωτηρος, εί\Οt τρα,η f,δειξιις
καί tιi>σ(JI μαρτυρί,α t:>μπροοθεν του
Κοσιιου ότι 1\uεις οί ριστ\σΝοι, Κα
θοΜ?<οί ιιαi '•Ορθόδοξου, εiμεlθα μσ.�
θητα.ί. του Χρ στού, εwεΟα ά)ηθει;
αδελφοί ΊJV(u-UE'\{)\,
' i \ Τ'Π 'Α_ \αστάσε-ι
Χριστού.
>� Ή f,ότης Υαί 11 άδελφι,ιη άγά-
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'"Ιη ε\ τη ,ασyι�ι.ι,η ι. 1ιΝ1 Fίναι δι'
Ί)μα; το', λ ιστιανου, σί,νδεσuο; ιi
δ•ασ'Lαστο;, υστι; ο,τι,ισδηϊοτε Οο
�ιά; όδηνηση μία, ήμrοα'\- r•ς π} ηρο·
τητα τη� ί:yοτητο, έν τή τι,στει ιο�
ιί α ,ψ>
ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
ΤΟΥ ΠΑ ΤΡΙ ΑΡΧΟΥ

'L, τ(� μετα:;ύ, ή ά,όφοσις του
Οιιοι με,ιιυι Πατρ1αριου KoJ'\ στα,·
τι ,·οι tόλεω; ,ά μπαt�ή εί; Ρώιιην
προε ;αλcσε σαl ο, στη, ΈΙ.λ ηΙ ιν.η
'hιιlησι,ιι, α,:οι έrι•ιραrτοίη οί άντι1\ραστιιοι σί ιοθε i·'rtα,:rη μι; το Βα
τιια,ον
«Οί fιτοοτέΗε; είς υδοει; σχεδο,
γwrι'ι. του Οιϊιοιμ.ε·,ι,;ου ΙΙατριαοyου
Μητρο,:ο�ί,τσ.ι - ΎQα4εt σχεη.χ.ω; ό
σινεργατης του «· 'Cθ,011;» ι. Άf1:.
ξιο11 - ν,ι�ο�ζουν μο10, τας ώτο
ψΕ'ι; τού ι Αύ 01,στι10 Κωτιωτη
/Οιι εχοι•Υ "'r)ηρη ιιι,εσαηχτΟ.' τερι τοί,
τί σιuδοί,ει διεθ,ως.
Προφωι)ς, ούδόlο; τού; ά'"!ησχό
ησα1• ή σι,ά, rησις τού Παπα uετα
τοίι Προέδρου τη; Σ ο6ιετιΥης Έ
,ώσεω; ι. Ποτγιόργυ ;ιαί ή σηιιασια
τη, ότοιαν ητο δ'Ι.•νατό, ,α !:.χη · uιη
hια τα; urJ.I ο\Τιια; σyέσεις Βσ.-«Υσr
,οϊ, Υσ.ι ΌρΟοδόξοι, Ροσιιού Πατρι
αρχειοιr.
'Ασφαί ω; οί,τε ιύ., ί1.τοnεύοvται,
ότι ή Ρωσιιή Έ,ι.,rλτ,σία, έΗσ)(Η}Uf.
'\ η ιαl ά..το τη1 Κιι6έο, ησι"\ τής yώ
ρα; τη;, -τροσταeε1 , ' ό·,σ., α6η την
ή εσίιι, τή� Όρθοδοξί.ιι;, παρίillε
ρίζοι•σα το ΟίιοιuεΗ;ιο, Πατριαιρ
χειο, Υαι προδαΟουσα τψ εί� άρt
θιιο, τιστιi'>, ί,τεροχή, τη;.
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ΑΗΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Η ΚΑΙι-ΙΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Εί/οοι yρuνια ιιπiι τη, άΥιιιάϊι--ιι"
τι,η :τεριιri1ιιι,,, Π<L"'!\'(Ψ)\ τη:: Χε
"-<Qά:: Θαί.άσση: έ=.α,οιοι•θεί -i1 μ�
ι ετη τι,η τεραστία: ά=.ία.:: ,το,οι-
ιιέnι,,, αί•τιίJ\ ':ια τι:: :τηγέ:: τοίι
Χοιστ•ιι,'tσuοί•. ·!σι,:: \ίΊ. ,.Αιτα i1Ξο1•ν
uι� -iμιέρο. oi ιίδ /..Oi εi:: ά,·ιιοθιωρη
ση τη:: Ku ,,·1:: Ί.ιΗθηιη::. ΙΤροσιrά
τω::, οί ';\ur(Ιικ<ι,·nί · Αϊ ιι:τράιτ καi
ΦρηΗ'clU\ i•:τωτηρι!:.ιη· ΟΤΙ:
Τα )'fι()ό':Q!ιqα αίιτα, γιί.ι ϊρ<;>Τη
ιrορα uά:: ιr{ρ,οι•,· uίu έδοαϊ,ή α.ι.ιr
ση uαρτι ρίιι για TJJ\ Και\11 Δtα�iι
·ιη. 'Ω:: τ�>ρι είχαιιr ιηi1 διάθεσί
uu.:: uo,o τιι ά.-το,ί,1ι•q•ι ;ι.ιίιιε,α ά,ά
urσu. στι:: δί•ο \ωθη,ε:: ,ιιί ύ ur
ταγε\fστεριι ριι/'�hι,ιι ι γραqτά, :τού
<fί,Ηq-έριη τω στού:: ι ογοι•:: ,αί τι::
:τρu.!:.ε,:: τοί• Χριστοί, ,αί τιiJV '.\ιιο
στόλι,η.
; Χαρι:: στοίι:: Πα.-τί•ροι•:: τη:: 'ε
'/QU.:: Θαί.ιί.σση::, ;,,ατα1.11γοι•, οί δύο
Άuερικωοί i:τιστi1uο,ε:, ,ατέχοu�
τι;)ρα άuεση uαοτι·οία, :τοί, ιrωτίtει,
με τi1 σηuιισία τη:, τί: ιL-τόψει; uιι;
i.τί τη:: Κα1,η:: \ιαθi1,η:.
'Τ:τάρχει uίο ίκπϊ ·ψη;ιή ται•τότη;
uετιι!:.ί, τιi>Υ Παπύρωy :;ω.ί τη; Και
,η:: \ιαθή/η::. Ποι.ιοί σι•γγραq:εί::
τι111•τίtουy τό, \ιδά.σ-/αλΟ'\' τη:: Δ1r
-ι.αιοσm-η:,> τι,η ΠωτύρωΥ με τον
Χριστο. Έπί.ση:: ή ά, αqFQΟ.μένη
στου: Π<Lτύρου:: :τάι η uπ<ιJ;ύ '(έQF·
δον: ,.αί qι,ιτό: , ιιετ<1.'Ε.ί• «καί.οϋ
;ωί ,..urι.οί• ί,<θνuί::.ιι τ<fJ η τιι ρτοΥ Εv
αγγέ ι ωy 'ΜJ,τα Ίωάηη,.
Ά-το �αιρο ι[�ι δ α�,,;τ�ιθf1 ή ί1, fυρ,ω-ι.η (1,LΙ)εΟ\.::, :τuΟεσι:, UTI UIH
()i 'ΕiσσΗίοι - Οιι μ;ιοροίισε \' Ιηα
δπχθη <i>:: ό i ί.ι rί.,ι," ;,,ρίrι.ι.,:: μεταξύ
τη:: θρησ,εί(ι: τη: ΙΙω.ι.αίi.:
<Δθ11
-ι.η: /ω τιί)\ δογuατι,,, τiΊ:: Κr.ιιΥη::.
Ίσrορι,,οί τiΊ· 'Α,ρ:yαιότητο::, οπ<,1:
ό Φί..ά.6\(): 'Ιι,ισήq-, ό Πλ:ί,11>:: lι Πα
ί αιο; -,,σl ό Φίλι,n ό Άλ-εξ<ι•γδρεί\ζ,
ε[yαν uιJ ι'ισ-1:• γω τηίι: Έσσαίου::.
Ή σι'U.q ι,,νία ι'ι.Υώ.ησ,u στί: μαρτι•ρί
t.:: αίιτε: τη:: 'Αvι.ω,ότητο-::: zαl στu
:τrρ,ιεχυuε'Ι'Ι> η,η ΠrL'-τί,ρων �Υδήγησε
σrl)'\ .τεποi.θησι, οτι τα χε ι,ρόγ�
uί•τα, τui'JμlJ uεγάϊ η: Βιδί.ιοθ-iy/..η:
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ni>,· Έσσα.ιι,.,, :τοί• χάθηκ�, clναι. δ
κοί/ο: τοίι ί.rί.τrι ιιηα:Ξ.ί• τιΪJΥ δίιο
�αθηκιΪJ,. '0 κρiκ(): ά..τό τόΥ όaτοίοΥ
οί εiδ ,οί ::τrριιιέΙΟΙ'\' τί:: ιι�άλf; ά
:το-.rιί.ίtιι•ΕΙ:.
Ή Ο\'\έχισι: τη: � ρεί,,·η: θcι όδη
�·ηση σι σι•ιπrράσιιαιτιι. :τοίι πρ ι
,α':.πω ύτι θά ιriρη τοί1:: i:ασr1Ίιιο
\α: σ· ιί1τίθrσι ιιέ nJY σι"Ι-τριπnικi1
:τι rιοψηq ία τιίJ\' πιστιί)\ - τιi>ν ά\'·
θοωτι,)\, :τοίι f>ιε:τον,· ΤΊJ\' Κωνi1 ι
ιιU η, η ώ: :τηγiJ :τίσrrι,ι:. ;ωί1 :τληιRιί
tοι•, σ' αί,τή, ιιίc δέο: ,α.ί σι11\Ι.ίσθηί
11ιc ΧΙ' οχι uic γ, (Ϊ)Ο\ ;ιαJ λΟγΙ'Κ!] ,
lρΗ•1ηταί, οuι,)::, :rιστπ'ιοι•γ δn δρί
σι.ο,-τut στη, άρχi1 έ,ο:: m•,Ιfιρστ<ιστι
/Οί• δρσιιο1•, :τοi• θα όδηγηση σί ,έr::
ιίι i1θr, ε :.
Η ΦΥ λΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΗ

'Η <<'Ε6ραι-.i1 Έπιerι;,ρησι:» τοϊ•
ΛοΥδί,οι• FΚΙq,ράtει ά,ησl'χίε: γιά τό
ιιΟ) ο, τη::; Έδριιι?<η: q: 111 ης. Κανεί::;
,ω:: Χίτλερ: O:rι. Τότε; Ή iλει•Οc
ρί« !
Τη αίΥιγμα ί'Ε,ηγείται ετσι: Ένιi>
στην έ-;τοχ1°] τοϋ Ναζισμού (και τιίιν
;τ(J).αιοτ{ρωΥ διωγμωγ ίπίσηζ) διe
τηρείτο ή σι•, οχή τη: ΈGραικη::; q-υ
ι η;, ή όποία ε[χ� σε δλο τό κόσμο
σι•νrισ:τισθη γιά y' άΥτιστα,θii, τώρα
οί ΈGραίοι, ίπειδή r[,αι έι.εύθεροι
ιi.:το τά Γ-ι.έττο, t.οϋΥ έλεύθερα μέσα
στί:: κοινι,)\ίfζ, u.\'Cι,μιγ,ύονται, παρα
μελιίn τα: τού:: θρησκειπικούς και φυ1 �ηκοίι: δεσμού:, με ά.ποτέλεσμα νά
διαρρf'Ο\
Και τϋ, �,υριώτερον:
Έγrι.αταλεί.τεται ή θρησκεία, ή Gά.
σι::, ή σπονδι•λL,-,°] στήλη, ό iγκέφα
J ο: τοϋ Έ,(jραισμοίι ! Α ύτός δ παν
τοδm·«μη::; θεσμο; πού άποηλ�ί τόν
σι•Υεκτιzο δεσμο 26 αίιίινι,yγ έδραϊ
,η:: διωι,J\ί.σΗ•):: ·ιιt.ί tmυι�>σεως,
,J.ο,ί::.ετuι σιιθέμελα.
συναγωγές
�ί.rπο,,.,. νrί ξεqτί�η, νιΊ. άραιό1νη τό
:τοίμ\'ω του�, οί ,·έοι ιδειχνοΥται <'όδιάr
ιι;οροι για τή, θρησ--ιεία τω\' προγό-
Η•ι\. Κιιι τα zρούσματα άλλσ,ξοπι
στία: ποl.ί.υ.π) uσιάtονται.
Το ίδιο συμδιιί\fι μ� την προγονι
-ι.11 γί rίJσσα. Έγκατα) είπtται κιιί αύ
τι'ι .....
Γενι-.ά, σΕ οί.η τi1 Λύσι, άί).ύ. καt
στην Ά,ατοϊ.11, γιu πρόηη q,ορά στύ.
1
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χρονιr,(ά το11;, οί ΈCι \!αίΟι σι μεγάλη
κλί,μι�κα, ι'ι.ψή1οντιιι I ά cuτορροφη,
θούν άπύ τύ ΠΕ\!ι(',άι λον τους. 'Αψο
μοιι:ινοΙΤαι μi τί; σύγχρονε:;, ι:λεύθι
ρι; κοινιΟJ1ίι:;, στ(.Ji{('οντα:: τή ράχι
πρό:; τί:; παρu.δόιω; της ιr υλη:;. Πο&
οιιν 1ά �ι,αι 'Εδραίοι...
"Οσον κι' αν ιrωη άντιιrατικό καl
οξύμωρο, σ' ω'ιτό 0\11 η) εί καί ή δη
μιουργία της ω, ικη:; έστίας, τό ιί
νι ξι'ι.\!τητο κιιί άκμιιίο ;ιράτος τού
'Ισριιήλ. Οί ίδρυταί του l;1ίστευαν
πui; Οι'ι γινόταν ό πόλο:; σξιω:; ίί
λης τη:; ιι ι•λης τη:; σκόρπιας στόν
κόσ1μο. 'Αλλιι τι'ι Π!,Jάγ,μιιιτu. bιιψΟ(.!
<rι:)θψ<1ι1ν δια�ορετι;ιά, 'Έπαυσε πι f
o,• ή σι•(.Jρο11 'ΕΙ\ραίων στή1 lθ\Ικη
έστία καί οί Έf�ραίοι τού 'Ισραήλ ι'ι
Π,ΗF λι σαν στην ο-ί�σία f1·α νiον εθνο;
χαί ι'ι.ποχωρίζογται βραδέι,ις ιίπό τi1ν
παγκόσμια πανεtίραΊική χοι I ότητα.
ΕΝΑ ΑλλΟ ΣΥΜΠΑΗ

'Από τι,ος χρόν.:w Ο'ί άστρσ'Ιόμοι
παιJΙατηρούν ενα ψα1ι·νό,μενο πού αλ
λοι τό θεωροvν σιιν τ,ήγ δημωυργία
κόσμων, f'l'<ίJ ΟJί λοι ίσχι•ρίtοl'ται πώ;
εl1'(ίι μιά σιt1'1'έλιfl!ά τους.
Τό φα1ι,•όμενο\' αύτό σοοιρουσιω.ει
ΕΙ'(ίς γ'<Lλαξίας, μόλις όρατός στiι ί
σχυρά τηλΕΙΟΙΚόπια, στή1• στειριοχη τoii
ά.στερ,ιο�μού της Με,γάλης "Λρκτου.
Ό Ύ«λα!;ίαJ; αύτός ιrrov φέρει τά
στΟ\χεία ΜΒ2 εχει ά1-αwλι•(f θη :ιιρό
150 έτκϊ1γ ώώ τόν ΓάλλQ ά.στρονάμο
Με-σ011ά. 'ΑΥέκ,αθεν τό ιαιρά!;εΙ"Ο σχη
μα του, που δε-ν εLΙΟ\αζε ΚιαiJόλου με
τό κλασσαό σπειροει,δeς σχηuα τιί>ν
Ηφελωμάτω, τής κCίτηγορίας TQ<U,
JtQ()IΚ{Jlλoiiσε άΠΟQΟΟ.ν στους έιδι
ΚΟύζ.
Σ τίς με-γάλε; ίδίως φωτοΎ•ρ.αιrίες,
τό ά.στρικό αύ-τιό συγκρότημα δεί,χ1•ειι
οτώς •,<άπαια τ�ρο,με-ρi1 ί,\')Ι,ρηξι,ς :ιιρέ:ιιει
νά σι•ντελητΟ!ι στό έσωτερικό του,
ά.πό &του ίκτtΥάσσογται. μάζες άερί
ων διιαστάισεων πολλιίJγ χιλιάδωγ e
των φωτός.
/Κατά μίαν α.π()ψι'Ι", ό Μ 82 ε[γαι,
ε1χις γαλαξυα1ς έν np Ύίγνεσθαι καl
Θμε1ς παρακολουθούμε τήν δημιουρ
ΎίαJν ό.1,α.ρuθμήτων !Κόσμων. 'Ή τήν
κσ.-rοιστροφή των - κ�αιτά αλλην α.π(}
ψιν.
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'Ο:ιι,,rιbi1τοτε, οι fτιrι11ήμοΗ; hέ
;.-01 τιι\1 ί,τι το δι,ό μα: rιί1ιι;ιι1ν bέν
f1\(ίι το μmι�ΟιΥΟ. Και ίί1· οί rί.1θρω
ποι κατορθι:ισο�•1 νιι <r Ο<Ί.σο�,, στήν
Σf 1 ί11η, τον Λρη, τηγ 'Αq(!οιδιτη
;ιιι' rι? l1ι ιο,,� μοΥ(.JΙ'Ι'Οί•� πλιι1ητε-:.
δil' .ηι{πfι 111 θ�ωι�ήrιοιι1 i,τι !Κατi
,
το, Σ ηιι;τ,cι ν. Θα, f�σε
:,uηrια, :τΙ,ΗJΙ
Ο��ν ιί.:τι,ιίι: rιτ,', κο τ,;ΗΙ '·\ f ':ύc; llHou
,
.Ι υμ:ιcιντο:, :ιοι•,, ·ιιιτιι τι: 11ιτΩΙθ,σΗς
Τ(ί>ν r'ιcττ�rηυuω,, t-ί;<nι �'1ιο ,ιΤ\!\'(J.ιρ:ηι.
στιr,<ο Υ.-ω τ(.JOUf ρο ίLΊ:ϊJ το bικυ UCi�.
Έ1h,χοιι{1ι,,�, σ' Η'Ι•το το αι)ο Σί1μ
:τ<ιν '\ά {1-τάρ,χrη1ν ()γτια "Τι(, ι'ι,1:πτιυ
γuέ1α rίι:το τύ1 α1�ρω:το.
«ΕΗ ΤΟΠΩ ΚΑΤΑΨΥ!ΕΩΣ»

'Ο bό,, πι,,ρ 'ΈττιΙγΥ,f(.), κιιi3�ητrι ς
τη� Φι•σικη� στό Κοί;ΪFΎΙΟ Χάιλωτ
1 lιιρκ τού ΜCΤ1σι1ΚU!Ι', άφηγείτα1ι στίί)ς
l:τραΎuα110:τοίηΜ τi1ν πσόηη στά
κρο1·ιοκι'1 κατάψι•ξι <ί1 θρι;ι;οο�•: Τού
γιατρού Τtαίηuς Μπί,1-τιrοσδ.
Ήτίίl 73 �τιί>ν, ειωσχε <'mι'ι καcι
κί10 ά,uιrοτ{ρι,11 τίί1ν πηυμόνων.
"Ηξερε πολύ κιιλά iηι τού 15uινα'Ι' λί
γε; ήμέρες ζωή;. Προσεφέρ�η γιύ.
Ε\'(ί πρωτοφα, ές καί κατιΙJ.τ):ryκτιr/.ό
:ιιείρα,μα uι<1ι; νfα,ς iπισ-τιήuης, στην
ό.τοίCίν ίbόθη έλληγική: ιτ:(.}Οελιύσεως
ονο,μα, τη� ',( ρ υ ο ι; ι ο λ ο γ ί α ς. 'Τπάcιχουν τιό(.)Cί στήν 'Αμερι
κή έταιρίες «κρυογενητικη;» ;:,σ
'<Κουοιpσο1'1ιστήρια» ! 'Τποστψ_ιιt.οι•v
ϋτυ μποσεί f11α σι,ψα yιι διατηc,ηθη σέ
ΥJατάψυ!;ι καί νά iπα"Ι'αiφΕΙQθiϊ στην
κα1·ονική κατάστwσι οταν θά εlνα.ι έ
:ιιιθυμητό1•, ίίταν π. χ. θά ύπάριχη τι'ι
qά(.)LΙJαΚΟ Ύι<ι τήν ά.ιrrοτελε.σιωτική
θερι.uτεία μιίί.; 1 ό.σου.
\Q γιατρό; Μ;τi, τφορδ «πέθανε,>
στiις 12 Ίανοι'CίQίου. 'Αuέσως τού ε
ικωμα"ν ενεσι ήπαρίνης Ύιά '\'U. έιι:ιιο·δί
σουν τήν πηξι τού α.vματος, ίφήcιιιο
οο.ν τ'f'Χ'\'ητή άνα'J'Cνοή Χιαί εξωτερικές
,μCίΪ άξε�ις της καρδιίίς, στριJ•,<ειμέ'\'ου
'1'<1 διατηcιήσουν την όξι'Ύόνωσιν τοϋ
αtuΟ!τος κιιιί ίδίω; τού έγκ0φάλου.
'Έπειτα, ε-χιαιμαν :ιιαραr,<lΙΤησι ιw.ί ά
φήρεσαν ολο τό αtμα, ;οου διετήρη
σαιν ξεχωριστά, καί τό ά.ντικ.ατ- έστη
σαγ στό σώμrn ιιιέ αιά διάλυσι, ή ό
ιrroί.rn έλπίζεταιι ν' άποτρέΨη την κρυ
στάλλωσι. τιών Lστών. Τό σώμα περιε-
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δi.11θη με =.ηρο, :τα','Ο ίfΙ 6αιθιιι•),.
�1ετα πσσ,ιρε: -ί1ιιέ ιy ε: i:τ()οχ,;)ρΙ)Ο'(t\
στήν .--iι ηρη ,ατα1ι-υ=.ι \ 1950). 11 ό
:ωία θα άΗιηωνεται ,άθε τρtuηΥ(η.
Τώρη. ό δοπ{σρ :\l-τi,τφορ,δ ά,η
:ι<ιί•ετα1 ε, το:τ<!) ;ι.,ατα'Ιjοί•=.εω:,. σί
E"\'(J. δlαuιρισ uα τοί• ί.δρίιuτο: «Κι_,ι•ο
η:ρm-τί: . Καθε ,ί•ττα,ρογ -ε1Ηη :τα
yωuέ\'ο, ·ια�ε , (ΚLΥ.τη2ίδ-ι0:_. i:τίση:.
!σι,,:, uια ηurι_)(J. .-α ::rι,α�ηση. zιιι
,�ι '::_αγα, πωση...
Ή (Μα αί•τη γr.ιί'::ει q 1_>ίzη ιιε
γάί.ογ ι'ιρΟιιο ιί,θρω:τι,,,. '..\qοί• ό
θά,ατο: ιf.-ω ι,.\ί·ιητο:, γιιι :το,ο ί.ο·
γο ,ίι διατηQι>ί•,τω 1ι•εί•n,ι: ii.:τί
δε:; "..\, ί.;>, ί•:τοστη1_>ί'::οι·γ ότι ιί·,ωuη
,ιιί [ιγ 11 <«ίΗιστχι.σι:· iμα,· δι·,ατη,
θίι ε:τρι:τε \' ιί:τιιιμι•χθf). διοτι θα i
δ-ηιι101ψγοί•σι :τψJ()i.�'ι uατα σ' ' ΙΛ ω·
,οσιw 11όη ί•:τιρ:τι ηθι-ομ.ι-ι.ο. :τιi1,· τού
uτι θrι :τρο,αi οϊ•σι �ητηuατα άσ-ra·
ί.εία:, ,j Τ)ψΛ οιιία:, ιδιο-ι.τησw:
ψι�,<οι.ογtιϊ1: :τροσιι1_>uογϊ1:. 'Ωστόσο,
μιίι ,/Εταιρίο �ιριιταιπι,,: τi1: tι,Jit:
JΊ.α/\ε έτ111ι:ιυσιε: αίτησιι: ιίτυμω\' ι
:τιθι,uuί,,τι 1Υ ,u 1 .ιu.·Ί ι•1ΟοίtΥ

;ιαι,

1

1

Η.Ι<ΑΡΒΟΥΗΗΣ
Μι τή, σι•u.-τι.11ρι,Jσι 20 έτύ')ν ά.τό
τού θωάτοι• τιιί• �ί-ι.οι• Και:,fιούνη
(γ,ωστ,,ίι στου: ιi.,·ι,γ,ωστα: τού <<Ι
ΛΙΣΟΤ· ά:το τη\' ιlΗΙ:δηιισπίιι•σι :τιι 
ί ιι1<ίη• i:ιuιι·i.i ίόι,),, διηγηu.άτω, ·ι.οί
ι'ί.ί.ί.ι"\' :τ,ει•uατι,ι,,.- iργοσι,ι.,ιγ τοι•)
γιη, στϊι '/QΙΜfεία τ τι: 'Ε.<;)σfω:
Σι•γηι·ιτι7η '.\θφuη, q ιοίογι/.σ μ,η
U<ισt'ΥΟ τοί• έΞ<ιιι!ιτ zοί• αύτοί• διαΥΟ·
oυui ,ιιι•.
ΕΤzι γι,, ηθfι στήν Ίθ,1.,η, τu
188ΙJ. 'Εργίισθ ηιε σic :τοι.ι ι: Μη
,αι-ι.ι: {ιf ηuερίόι: �ι: μετα<Ι[),(J.ΑJτη:,
ιi.ρθQUγ(Η!.(( ο: ΥΗ! ά:τιστ<J.Ϊ.μι,ο: στο
i;ι,ιτιr�·ιι, ιω.ησuο,1,η; μέ,οι•ν ιu
ί:τιr( l'Ϊ.Ι U>ι: TU'V σ1Τ )Υ :t:QO:tσi..ιUL'Ι.iJ
« 1 lρωί.ω ) . Στόν Μο:ιι δονι·ι.ίJ άγι7ι,u
::ωί ιμηrff �): ι'Οεί.ο.τή:. 'Λ,-iισι•zο
;η ι ί,μα, ;Τ(!{;ιηy,<;,ΙJΤrπεν i.-ι. τι7,ν :ιιι�,
τι,,.- στι, 'Εί.ι ηΥι/.11 Τuηuιι τiι: Θιο
σο<r ιιϊ1: 'Ετ,ιιQίι,: ·ιαι στιη Τι·/τιηι
σμο. .1.c:γρω,•ε :τσι ι rι -ι.είμnν1. ι'σωτε
ι:,.·ιτι ; 'f ιι οσr,ιιίο: ,η.ι μετΗf ρuσε ;ι()'!.
ή,ιιηα τr,ύ Oi\ίτu<J,. Στυ zρlηια ιΗ.
ταΞύ τίίιν δί-ο :τοΗμωΥ ,iνιu.ί.zΟη σέ
;τι,ι.ι τι,ί; όργα, �)σει; τη: άQΙ,στερά;
-ι.ui στην άΗίστ,αση, ,.(}τα την ,..ατο-

r

ziι, χωρί: , α.r11ση τi1, υαθηά τοι•
:τ, ει•u.αταοτητα. · Ηθει..ε ;τάyτα ,. α.
γ,,η-ίζετω σi ,ά:τοω :τρι�nJ γ('αιιμ 11,
t> οτι i-:τίστει•ε τύ.- δια,,-οοί•ιιενο,
, κι•
ρίω; ιb: :το1�ιιιστi1,. - Οq'ό; και γα
i.11"σ:, 11τα, άγα."tηιιε\Ο; ιί:τiι κάθε
:τερωτασια.-;.ό :τεριδιιi.Ϊ.Μ' τοι•.
Π ρα,_τι ,ο ιί.τοτέi.εσιια τοί• �ι\'Ι)ιιο
σί•,οι•. ί1.τι,J; ιίνεγρά.q η. θίι εfγαι 11
ί'zδο{1'(: τοί• σ,ο(':1101• στt: έφηιιερί
δε-: εργοι• τ()ι •. 'Α" ι' ι.δοθ11 :τληρε;,
θα ιί.τεικο, ί:.1, τi1ν Ό'δί,οοη,e:_ f,ό;
;τ,·ει•ματ, zοί• ά,-θρ<�:τοι• σic :ιληθο;
θαί.α.σσε:.
Ο ΧΡΟΧΟΓΡ.\ΦΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
Εί; τό άn8no, :τεοί τι71\• 2:i() t.HΪJY
τοίι 'Εί.ει•θι;ο;ε·ιτο"�ιιοί• ( πί,χο; 49
σεί.. 23, α' στ11ί.η) ,'ι1ιφέρθησαν ώ;
:τάτρωη: τοϊ, Έi.ει•θ Q εοτι ι.τ(Υ'Ι,σrwί1
οί '.\γι.οι Ίι,ιάη'Ί): ό Ιlρύδρο,uο: zαί
'..\γιο: Ίωά\\ η: ό Rι..ι.:ττιστ11ς (:τοί,
ιί\'!11 τu ηύτό :τρόπω:τιη), )όγι,ι 1\1·
:τογριιφ,οί• i ίιθοιι:. Το uρΟον εί,αι
((() υΑγω; Ίι•Ηίηη: ό Πρύδρο,rw:; κοί
u 'Άγω: Ίωίι.,·,η: ό Εί, α γ γ �). ι
σ τ 11 :».
Έύyα')ιτοίιιιεΥ, i:τί τn είrι.αιρίq,
τίιν σt'"\O
' Q{Ju ητiιν κu ί q ίι.ο,· μα; κ.
ΊΙιία.- Κοροι.ιηί.ίiν, όπτι:; μ.<ί; ίι:τέ
δε�ι':Ξc :τρι,η,ο:; τό τν:τογ(,>ιιqι-ι.i,ν ) ά0[}:, :τιιριι,ιιί οί•μεν δic -ι.αί τοiι; σι•ν
δροuητι'ι: ,ιι i:τιιιίρο1•,· τi ιν σχετι,.i1ν
διοι:,θωσι\ εί: τu τείrχο: τι,,ν.
ΕλλΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ
Τα 'Ει.ί η.1,Η Τοχιιδριψfί.ι Οιι,ι
c,rιί•ν τi ι, Κί,η,ο QJ: t. σ ω τ ι ρ ι κ ό
:τ1_>0,λ ,μί,οι• :τερί i:τ•στοωγρ(J](fίfι;.
Ε{Ηιι
ά.··ωrι ιισι: μί σι•γχι•φμίνο
.ί ε c, ι ι χ υ ιι εν ο. 'Αί,ιά, γιατί
ά,°<ιtι,fίΤοι :tQΙ,ΖΗμiν<Jυ πεοt. {γτίι:των,
γιιΊ 1(1 όϊοίιι ί ι Κύ:τQο; ε{ γ<ιι t. ξ ω
τ Ε Q ι, ο;
Για τι)\ Ι.\JΣ() ζητοίιη(J.ι τΟ.η
,'ι..τ,οaη,ι ϊι: ιi: !Ξ ί ν η ν χύ1cκ�ν.
ΕΙ, fU, τι,1•ί ι, ;.,- ι11Η1', μία ι1συνίπu.α
1!JJ\' Τιιzυδ 1_><>ιΗ ίr,,,.
Πrί,τ,,,.:, ί, ,JΛΙΣΟΣ ,,, θεωριί,ν
ττιν Κ ,',τρι,.- Έι ι ηΗ·ιωτϊιτην, {·φιιρ
μr/�Η, '1:ψ,ιfιμ{,οι• :τιι:,ί
ΚυπQίων
m•νb r_,r ιμ ητ,,,,, τη\' τιu1r· i σ ω τ ε
{J ι -ι. ι, ϋ, i ιτοι μ.ί,νον 1ί0 Δρ. zαt
Lτιf.ιαQύνιτο,ι μί ηύξημί,-σ. τUη ά
:τι..>στu ί:ϊι ;.
0

μ.tιι.

α:
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Τά Γρ(Ι,(rεία τοiί «Ίλι.σοίl),, ρα-γατσανίου 6, (Τ. 122), Πλ. Κλαυ
Ομώνοc;, εtναι άνοιιχ,τά ιιόνΟ\ κάθε
ευτfριι: 11�1 π. μ. κσL Παρασιιυή
11 - 1 π.ιι. καί 7 - μ.μ.
ΕιΜRΑΣ ΜΑ Α ιιέ ταχ. ίJιιταγην
ιίς την διείιΟυνσιν: «Κωσrην Μελισ
σαρόπουλον, ρcιγαϊσανίου 6, Ά<θή
νας, 122,>. Άποστολαl με τρωι�ζιτι
�άς έιιιταγάς -iΊ έντολάς, μας δυσΥο
λεί•ουν. Νά άναγράφεται καιθαρά το
�νομ,cηε11;ιίJ\νμον καί ή διιύθυνσις τοϋ
απο,στολεω;.
'Ι'ΙΜΙΙ τάιιων παρ�λιΟό1·τι,1ν iτω\
εt,αι 30 δρχ. Τιιιη τεύχους δρχ. 10.
Δεν ύιιάρχουν μεμονωμένα ηύχη Νο
1, 3, 4, 5, G, , 10, 11, 12, 13, 16,
18, 23, �3, 28, 29, 33, .J4 οϋτε τόuοι
1937 καί 1962.
ΚΤΠ ΡΟ Σ : 'Ανϊι.ιιρόσωιπος τοϋ
«Ίλισοίr>> δι' όλόκ.ληρον την Κύ.ιιρον:
«Βι6λιοστωλείον 'Α ντι•J\. Στυλιανοiί,
Λεμεσός - Κύ.ιιρος>,.
ΧΩ-ΡΙΣ ΙΕΤΘΤ ΣΕΙΣ. Τεύχη ;ά όιιοία άπεστ�λrjσαν σ;οί•ς κe;
τωϊερι,1 συ\·δροιιητας ιιας, ε.ιιεστρα
φησαν ά.ιτό τό Ταχυδρομείον μέ την
σ u.είωσιν: <�μ�τιί�κησε» 11 «αγνω
στος». Παρωκαλοϋνϊαι δσοι τούς γνω
ρίtουν νά τούς είl>Μοιήσουν ίΊ ,,ά μας
δώσουν τά� διευΟύ\,σει� τω,.
Α-Η 1Ω
. Καραντινός - Φιλιιrnιτάκης, Άθ.
ιάκου 36. Γεώρrγ. Ζάψ:τογ)ου, Μ.
ομι.κοiί 2 . ',Ελένη Καραδημητρίου,
'Αστι•δά,u.αντος 5. , .κόλ. Κάραληc;,
Πραϊίνου G7. Μαίρη ΠΟJ1tα�γιαννοοτού
λοι•, Ί-Ιπιίρου 27. Άντ. Πρίνοι:;, Σ ο
)ωu.οϋ 57.
ΝΠΑΡΧΙΩ
Ίωά, ν. Θεοδόσης, Πολuκλινικ11,
Ήρά,ι.λειον. Β. Καυγιοιιμτζης, Βορ.
Ήιιείροιι 17, ράιια. Θεόδ. Μάτσης,
Σvγγροiί 2, Θεσ)νuκη. Ίωάν. Μα1'σοίιχας, ία.τρός, Πολιrι.λινuκή, Ήρά
κ.λειον. 'Ιωάν. Ταδλαρυδης, Κομνη
νών 47, ΚαΜ.λα.

ΣΕ ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩΤΕΙ ΟΤΕΡΟΤΣ
ΊΙλίu ς Κυπαρισσιό�της, 'Λθηναι.
'Όλυ Πουλοπούλου, Άθη,αι.
'Α1•δρ. Γαλανάικης, Πάτραι.
"Αδωνι,:: Σεργίου, 'Αμ,ιιόχωστος.
�ΕΑ lΗRΛΙΛ
Κρι.σνCΙJμοϋρτι: ·�κπα�δευσι καl ή ση
,uασία της ζωης. 'Αθήναι 19G6.
ΓιόJργ. Έu.ιι. Πάγκαλος: ΊΙ πνευ
ιιατι-ιi1 Λιαιθ11κη μου. 'Αθήναι 1966
Άριστ. JΙροδιΗγrγως: Άρίι,)11 καί
Π�ρία,δρος. (Ποίημα) - Έστ�μ{
λεια Άντ. Καναχάρη. Ά\άτυσιον
19GG.
Ρίτα Μ.πούμη - Πα.ϊά: Φως Ί)αρόγ.
(Ποιηu.ατα). ΆΟηΙCJ.ι 1966.
Πανο� . Πω·αγιωτοίr1ηc;: Ί Ι- Σκιά
θος ;ωί ό 'Αλιξ. Πιωταδια,ιιάντης.
. Ο1i1α, Έι.δ. « (ι}0fΥ.άτη 'Ώρα».
'\
Παύλο; Μίχο; : Πηγαία. (Ποιήu.α
τα). Άθηναι 19G7.
Σοφία Κλήιιη - ΠαναγιωτοποΜ.ου :
Φονιάδες ( �ηγ11u.ατα). 1967.
ιδώ Καλλέργη: Ή ΓνιiJση, ώς με
ί(tιιοριrωτι,κή δύναιμη. ΆΟήνα 1967
ηιι. Μούκανος: Έλλψι-κ.η Φιλοσο
q;ία ικαί ΧριστιαΥισιιόι:;. 'Αθηναι
19G7.
Γιάννης Λοίrι.ης: ΊΙ τριλογί,α της tω
ής χαί τοiί θανάτου. (Ποιήιιατα).
Λειιεσό; - Κί�τρος, 1967.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ:
Παναθήyαι,α (72, Ίαν. 1967), '0
Κόσμος τη; Ψυχης (193, Μάρτιος
1967), Πε) εκάν (Χειιιώνας 66 - G7),
'Ελεύθερο ΠΥεiίιια 112, Νοειι. - εr,ι.
1966), Περιοδικό Έλλryνuδων Βορεί
ου Έλλάδο; (90, Μάρτιος - 'Απρί
λιος 1967), Έοcκλησιαστικά Προβλή
ματα (11, Φιυρ. 1967), Ό Φιισιολά
τρης (222 - 223, Άπ.ρ. - Μάιος 1967),
Κρίκος (.\οΙ"δίνοιι, 194, Φευρ. 1967).
� φ1,γξ (31, Ίαν. - Φευρ. 1967 κα�t
32, Μάρτ. -Ά:τρ. 1967).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙ ΚΗΣ
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ΚΑΙ κΑΤΑ Το 1967

ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ Δρχ. 50
ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ $ 2
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Έκω<λοφόρησε σε νέα εκδοση (1966)
Krishnamurti:

ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΑΟΥ

'Ελληνική άπόδοση: Κωστη Μελισσσροποuλου
Τιμαται δρχ. 15
Στείλατε τό άντίτιμον μέ έπιταγή η σέ γραμματόσημα.
Θά :λάβετε τό βιβλίο στή διεύθυνσή σας.

ΕΝ Α ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Μορφώνει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει

ΦΟ! ΣΤΙ1Ν Α�ΡΑΠΟ
t J -1 Π Ο Δ I Α
rov Μι�Αt-.ι.·.οΎ

(Βλέπε Τιμοκατάλογον είς σελ 2 τοϋ έξω φύλλου)
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ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ
ΜΠΑΣΤΟVΝΙΑ
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
Α Ι ΟΛ Ο Υ

70

Τηλ,

312.322

ΑθΗΝΑΙ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

115

Τηλ.

831.768

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

289

Τηλ.

968.467

ΚΑΛΛΙθΕΑ

