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'Έ-ιος 14ov
Ό ΙΛl:Σ)ΟΣ με τό τεϋχος αύτό εισέρχεται στό 14ον έτος όnό τnς
έκδόσεώς του.
Στά 13 χρόνια πού πέρασαν ε!δαμε τούς φίλους ,τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
νά αύξάνωνται και τιΊν i'Κανοnοίnσί τους νό γίνεται nλnρέστερn.
Μόνον χάρις στιΊν συμnαράστασί τους μπορέσαμε νό nροχωρή
σωμε σταθερό σ-y,ό έργον, πού ή όνάγκn του γίνεται καθnμερινως
και nερισσό11ερο έκδnλn.
Στην όνατολn τοϋ νέου έτους έnαναλαμβάνομε τιΊν ύnόσχεσι
της άφιερώσεως στό έργον τοϋ ΙΛ!:Σ)ΟΥ, πού είναι ή άνάnτυξις ένός
όργάνου nνευματικnς άναζnτήσεως και άνόδου.
Και ιέnανιαλαμβάνομε τιΊν nαράκλnσι nρός δλους τούς φίλους
τοϋ nεριοδικοϋ νό κάνουν τό δικό ιτους καθnκον δσο μnοροϋν τα
χύτερα, δσο μnοροϋν πλατύτερα. Ή άnοστολrι της συνδρομflς
μέσα στόν Φεβρουάριο, ή έγγραφή νέων συνδρομnτων, ή ύnόδειξις
ένδεχομένων συνδρομnτων, είVΙα•ι nροϋnοθέσεις γιό τιΊv διεςαγωγrι
τnς έκδοτικnς έργασίας χωρις nερ σnαaμούς καί μή παραγωγικές
δαπάνες γιό τιΊν συγκέντρωσι των συνδρομών.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ γιό τό 1969 Δραχ. 60.
Έ)ξαιρετικως γιό δσους τιΊν έμβάσουν -έντός
τοϋ Φεβρουαρίου Δραχ. 50.Διά τό ΕΞΟΊ'ΕΡΙΚΟΝ Δολλάρια 2,ι50.
'Εμπρός γιό μιό J<.M ΥΤΕΡΗ Χρονιά!
'Εμπρός γιό εvav καλύτερο ΙΛΙΣΟ 1
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'Ένα 'Έτος ...
Κράτnσα στη ματιά μου ενα ,ετος
κι· i'ίταν τόσο άσr'ιμaντα μικρό
πού δέ:ν θό τοβλεnα, άνυnερθέτως,
χωρίς τό Φως αύτό τό λαμπερό.
Κράτnσα ,ενα ,έτος στην nαλάμn
κ�· εlχα ξεχάσει πώς φαινόταν ζοφερό,
fιτανε nιό άνάλαφρο σόν !δράμι
καl ιδέ:ν φαινόταν οϋτε όχλnρό.
Πόσο παράξενο: ι'ι χαρά καί ό πόνος,
ό φόβος, τό nλιοφως καί τό σκοτάδι
σβήνουν ,σόν φεύγει ό κάθε χρόνος
11<αί μένει ,ενα όλόθαμnο μαγνάδι!
Στου Α!Ιωνίου πορεύεται τό αστρο
ικι' ιάnό :κουκκίδι n 1 ό μικρό τfις αμμου,
κι' όμως στίς λέξεις είναι αnαρτο κάστρο
τό ,ετος πού nερνδ μπροστά μου...

HERBERT STAGES(Thc Theosophist, Adyar)

1969
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Εnινθϊιρες Εοφfας
·Ή φιλοδοξία καταστρέψει τόν κάτοχό της.

ΤΑΛΜΟΥΔ

Ό ανθρωπος εχει τρεις τρόπους εύφυοϋς ένερyείας: 'δ' πρωτος
εtναι δ δ ι α λ ο y ι σ μ ό ς καί άποτελεϊ τόν εύyενέστερον. Ό
, δεύτερος εtναι ή μ ί μ η σ ι ς καί είναι δ εύκολώτερος. Τρίτος
εtναι ή π ε ϊ ρ α, καί είναι δ πικρότερος.
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
Η ΜΕΛΙΣΣΑ δσο βρίσκεται εξω άπό τά πέταλα του κρίνου
καί δέν δοκίμασε την γλύκα πού εχει τό μέλι του, τριγυρίζει
στό λουλούδι καί δλο βομ15ίζει, άλλά δταν είσέλθη, άθόρυ15α
--πίνει τό νέκταρ του. Καί δ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, οσο καυγαδίζει καί
γκρινιάζει yιά θεωρίες καί δόγματα, δέν έδοκίμασε τό νέκταρ
της άληθινης πίστεως, άλλά δταν τό δοκιμάση γίνεται ηρε
,μος καί πλήρης είρήνης.
ΡΑΜΑΚΡΙΣΝΑ
Τό γέλιο δόθηκε στόν ανθρωπο άπό τούς θεούς καί ύπηρξε τό
--πιό διαλεχτό δωρον. Τά ζωα δέν yελοϋν. 'Όποιος δέν μπορεί:
νά yελα, στερεϊται ένός σπουδαίου φαρμάκου.
ΓΙ ΟΓΚΑ της Kathopanishad
•θέσατε, δίχως καθυστέρησι, σ' έφαρμοyη τίς καλές σας προ
θέσεις καί μην άφήνετε καμμία νά μείνη άπλη πρόθεσις.
Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
-'Εστέ ταπεινοί, αν θά θέλατε νά φθάσετε στη Σοφία. Καί μεί-vετε ταπεινοί, δταν ή Σοφία σας έκυριάρχησε.
Ε. Π. ΜΠΔΑΒΑΤΣΚΥ

******* *******;
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ΠΑΝQ ΣΤΗ ΣΚΟΠΙΑ
Ύπο Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
Ο ΠRΟΕΔ1 ΡΟΣ τιϊς nαγκοσμίου Θεοσοφι'κnς Έταιρία.ς Ν. Σρi Ρόμ
έ:χει στό μηνιαίο πε,ρ,οδικό τιϊς 'Εταιρίας ((Tbe TheosopWst», πού έκδί-·
,δεται ,στό "Αντυαρ ;πϊς 'Ινδίας, μιό προσωπική ·στήλη ύπό τόν τίτλο
<<Πάνω στn σκοπιόJJ καί σχολιάζε,ι θέμαιτα πν-ευματικοϋ ένδιαφέρον
τος άπό τnν έπικαιρότnιτα. Ό ΙJ\ΙΣΟΣ θό δnμοσιεύn τακτικό τό πιό
ένδια.φεροντα - για τό έλλnνικό κο-νόν - σχόλια τοϋ γνwστοϋ στnv
χώρα μας · Ινiδοϋ φιλοσόφου.

Ή νεολαf α τϊις έποχίίς μας

Ο ΠΡiΕΣ ΒίΕΤΙΉΣ των Η. Π.
Α. (Jτ11ν 'Ινδία κ. Τσίστερ Μπό
ουλς ειδημοσίευσε στον «Ταχυδρό
μο τοϋ Μαδράς» [να αρθρο για τό
φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας,
πού εξι,δηλώθη σι μερικϊc; χώρες.
"Αν και τό κίνημα προσέλαδε έ
πvμεμπ:τες μορφές, πι,ρ�λαμδανο
μίνης της χρή;σεως βίας, τό φαι
·νόμενον διν 1 θεωρείται ώς άπλη
ανωριμότης η απε�θαρΧ'ία, η α
κόμη ώc; σύμπτωμα της γενικής
αναταραχής της ,εποχηc; μας. Ό
κ. Μπόουλς είναι της γνώμης δτι
αί ,καταστροφικαί εκδηλώσεις
πρέ11iει ·να έρμηνευθοϋν ώc; προσ
πά'dεια .έφελκύσεως της προσοχής
των άρμοδίων, καl να μ11 αποσπά
σουν την προσοχή μαc; ι&πο τά ι
δεαλιστικά. κίνητ-ρα 11 τα δίκαια
αtτή!ματα πού εύρίσκονται στο
βάθος της εξεγέρσεως. 'Άλλως
1

τι,, και η κυϋέρνησις τοϋ Στρα
τηrγοϋ Ντε Γκώλ, ενώ κατέπνιξε
την έξίγερσι, αναγκάσθηκε να.
λά&η ύπό σοδαρά.ν σημείωσι, τις
ύποθεμελιωμένε,ς αιτίες δια,μαρ
τυρίας και απεφάσισε να δώση
στους σπουδαστά ς [να μερuδιο της
ευθύνης για την καλύτερη λει
τουργία rων πανεπιστημίων. Αί
διαμαρτυρίαι των φοιτητών στ11ν
Ά γγλία και την Άμ.ερικ1\ φαίνε
ται να ξεπή'δησαν &.,,ό τό 'ίδιο χά
σμα ανάμεσα στlς ανάγκες της
νεωτέρα ,.. γενεαc; και τοϋ όρίζον
τος των πρεσβυτέρων, ιδίως εκεί
νων πού ασχ.οϋν εξουσία_.
Αιm\ είναι ή πι::ρίπτωσις σ-έ
1
κάθε εποχ11 της ίστορίας και σέ
κά'dε κοινωνία, όσοδήποτε καλά
ώργανωμένη, διότι πρέπει νά ύ
πάρχη διαφορά. στον προσανατο
λισμο και την κλίσι, επομένως και

1969
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στήν προσέγγισι τώιν προβλημά
των, ανάμεσα σ' εκείνους πού ει
ναι συγκριτικά νέοι, μην εχοντιις
άκόμη άρκετά εκτεθη στίς επι
δράσεις της, καί σ' εκείνους πού
εχουν περιχαρακωθη σέ Οέσει;
ανετες καί βλέπουν σάν διατάρα
ξι των άνέσεών τους κάΟε και
νούργια αντίληψι. 'Αλλά ή δια
φορά άνάμεσα στίς κοινωνικές δ
μάδε,;, ύπό κανονικές συνΟηκε;
καί μέ η1ν άνάπτυξι επαφών άνά
μεσα στίς γενιές, δεν συμποσού
ται, γιά ν ' άποτελέση σχεδόν ά
ξεπέραστο χάσμα. Τέτοιο χάσμα
,
, e
,
,
'ξ ,
φαινεται να υπαρχη τωρα, 'έ αιτίας των άλλαγών επειτα ά:τό
τους δύο παγκοσμίους πολέμου;,
της εκτεταμένης επικοινωνίας καί
τού είδους της μή-ούμανιστικη;
τεχνικής εκπαι.δεύσεως, ή όποία
δημιουργεί ά θρώπους μέ είδικευ
μένα συμφέροντα, χωρισμένους
άναμεταξύ τους καί άπό η1ν λοι
πή κοινωνία.
Στον παρόντα περιπεπλεγμένον
μηχανικό κόσμο τά «αντικείμενα»
είναι πιο σημαντικά από τα άν
θρώπινα οντα, μέ αποτέλεσμα να
προτρέπωνται οί νέοι στ11ν χρησι
της δυνάμεως. Ό κ. Τσέστερ
Μπόοvλς φρονεί δτι «ύπεράνω δ
λοκλήρου τού κινήματος ύπάρχει
1i διαρκώ; έπιδεινούμενη κομπλε
ξική κοινωνία, που άψήνει το
τομον μέ χαλαρωμένη η1ν αίσθη
σι της ταuτότητος καί τού προορι
σμού.>>. ΕΊναι δλοφάνερο δτι προ
τού αυτή ή κατάστασις εξελιχθη
έπικίγδυνα, επιβάλλεται ριζικ1'1
άλλαγή. κάθε είδους. "Υ'πάρχει σή
μερα περισσότερο παρά ποτέ ά
νάγκη μιας παγκοσμίου κεντρι-

α
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κης εξουσίας για η1ν παγίωσι
της είρήνης, παράλληλα μέ ενα
Π(.)όγραμμα παγκοσμίου άποκεν
τρώσεως για η1ν άντιμετώ:τισι
των άναγκων κάΟε τόπου, ώστε
να δοΟη περισσότερη προσοχή
στον Πα(.)άγοντα ανΟρωπος, άπό
τίς' μηχανές...

Νά σώσωμε

τουc έαυτούc μαc

'Επικρατεί παγκοσμίως ή εντύ
πωσις δτι επικρέμαται ση1ν άν
Ορωπότητα ή άπειλ11 τού πυρηνι
κού ά,φανισμού, ενώ, δέν ύπάρχει
ανάλογο συναίσΟημα για η1ν ά
πειλή τού ύπερπληΟυσμού. "Αν
συνεχισθη ή αύξησις τού πληθυ
σμού μέ τον παρόντα ρυΟμό, σέ
μερικέ; δεκαετίες ή πείνα θα ά
πειλήση την άν'σρωπότητα καί εμ
μεσα τόσοι αλλοι κίνδυνοι. Μερι
κές κυβερνήσεις, μεταξύ των δ
ποίων καί ή 'Ινδική, θεσπίζουν
μέτρα για τον ελεγχο των γεννή
σεων, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυ
χία. Ή άγραμματωσύνη, δ συν
τηρητισμός, ή άδράνεια καί ή
μοιρολατρεία εμποδίζουν τον πε
ριορισμό τού πληθυσμού. Μήπως,
δμως, θα μπορούσε το πρόβλημα
ν' αντιμετωπισθη κατά άντίΟετο
τρόπο, δηλαδή μέ η'1ν αϋξησι της
παραγωγής τροφίμων; 'Όπως
άνέφερε δ τύπος, το 'Ίδρυμα
Ροκφέλλερ ασχολείται μέ η1ν
παραγωγή νέων ποικιλιών σίτου
καί ρυζιού που να εξασφαλί συν
περισσότερες της μιας ετήσιες
συγκομιδέ.... Οί ειδικοί έλπίζουν
δτι ή παραγωγή μπορεί να δι:τλα
σιασ'ση μέσα σέ 10, 15 η 20 χρό-

lΛDΣΟΣ
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διακυμάνσεων αυτων ιέξακολου
θεί νά αποτελη αντικείμενον εί
κασιών. 'Εξ αλλ<Jυ, ενω ύσιάρχουν
μαγνητικοί χάρται, δεν καλύπτουν
όλόκληρη την γήϊνη επιφάνεια.
'l-I σύνταξις πλήρους χάρτ()υ θ'
απαιτούσε την συνεργασία δλων
των Κρατών του κόσμου, ένω
πολλά εξ αυτών ε1ναι απησχολη
μένα σε αλλα προβλήμ
, ατα καί δεν
εχουν «καιρό» για συνεργασία.
• ν τq:ι
'Ε
- μεταξ'υ, δ'υο 'Αμερικανοί επιστή,μονες, ό κ. Κή'θ Μακ
δόναΛΙδ καί δ κ. Ρόμπερτ Γκάνστ,
επειτα από πολυετεί,ς, μελέτες διε
τύπωσαν τ11ν αποψι δτι ή ίσχύς
του μαγνητικού πεδίου εμειώθη
κατά 15 τοίς έκατόν στις τρείς
τελευταίες έκατονταετίες, ύπολο
γίζουν δε δτι με τον ρυθμόν αυ
τόν ή Γη Οά ζαρώση σέ 2.000 πε
ρίπου χρόνια ώτό σήμερα,
με
ανυπολόγιστες συν,έπειες για κά
θε μορφή ζωης. Τί θα συμ(Jη
κριβώς δεν ε1ναι δυνατόν νά προ
φητ·ευθη, διότι δεν ύπάρχουν 'ρ
κετες πληροφορίες για τό τί συ
νέβη σε παρόμοιες σιεριπτώσεις
στο π;αρελ'dόν. Ε1ναι γνωστόν ε
πιστημονικώ; από γεωλ<Jγικά. τε
κμήρια δτι πολλες φορες στο μα
κρινό παρ6λθόν συνέβη τό ανεξή
γητον φαινόμενον διακοπής του
μαγνητισμού μεταξυ βορείου και
νοτίου πόλου, πραγμα πού σημαίνει - κα!θως
' ε'ξη.γουν
- οι' δ'υο 'Α
,
μ
ερικανοί
επιστ{1μονες
- δτι ή
Τά μυστήρια
tσχύς του πωίου ελαττώνεται βα
του μαγvητισμου
θμιαίως και φθάνει σ' ενα ελάχι
στο ποσόν, δπότε αναπτύσσεται
ν
καl
ή
στατuστικ'η
συγκεν
''
τρώνει από χρόνια στοιχεία σχε πάλι αντιστρόφω.ς.
Ή Μπλαβάτσκυ εχει γράψει
τικά μέ διακυμάνσεις του μαγνη
τικού πεδίου της Γης, ή αίτί.α των γιά τό θέμα αυτό στην <ςΜυσιτuκη

vια, προειδοποιούν δμω.ς δτι δεν
θα εlναι δυνατόν νά επιτευχθ
· η
τίποτε πέραν τούτο . 'Άρα, τό
θeμα του ελέγχου των γεννήσ•εων
έπανέρχεται.
Μερικοί ανθρωποι αντιτίJθενται
<Jtίς σύγχρονες μεθόδους ελέγ
χου, σκεπτόμενοι δτι ε1ναι αντί'Οε
τες προς την Φύσ(ν. 'Εν τοιαύτη
περιπτώσει, ε1ναι ή ανΟρωπότης
πού δεν άκ.ολο Οεί τ11ν Φύσιν, δ
πως τώρα συμπεριφέρεται. Τά
πουλιά καί τά ζώα αναπαράγον
ται μόνον σε ώρισμένη εποχή, καί,
επί πλέον, 11 Φύσις εχει αλλα μέ
σα για τον ελεγχο του πληηυσμου
των. •Ενώ, δ ανΟρωπος διέπεται
από ενα νου δ δποίος επιζητεί α
περιόριστη ακολασία και επιδίδε
ται σε κά•θε φαντασιοπληξία.
Χρειάζεται πλήρη α) λαγή στάl'ε
ως σ' δλα τά θέματα, οχι μονάχα
στο σέξ. Χρειάζεται διαφορετικό
τmro ιέκπαιδεύσεως και κ,ο,νωνι
κη ς άγωγης, για νά ενεργη με πε
ρίσκεψι. Σήμερα κάνομε δ,τι ε1ναι δυνατόν για την ανάπτυξι
των ένστίκτων εκείνων, πού τ·όν
βάζουν σε ά.ταξία και ταραχή.
'Ίσως, αν ανεπτύσσετο εκείνο τό
είδος της αγάπης, που νιάζεται
για τους αλλους, θα μπ()ρουσε δ
ανθρωπος νά διοικήση ακόμη και
την σεξουαλική του ροπ11 μέ πε
ρισσότερη επιτυχία.

-

-
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Ν. Σ ΡΙ Ρ •Μ: ΙΈ ΝΩ ΣrrH Σ1ΚΟΠΙ

ι.δασκαλία» βάσει πληροφοριώ
-άπο απόκρυφες πηγές. r..γει δη
< 'κόμη κοί άπό τήν έ:,τοχη που έ
γιναν στην ίγυπτο οί ύπολογι
-�μοί των ·ζωδίων, οί πό οι τρείς
φορές άνετράπησαν». ' νω επι
ση; γ ωστον &τι οί πόλοι μετακι
ν ούνται καί δτι στο :τιαρελθσν ε
χουν μετακινηθη κατά άρκετές
χιλιάδες μtλια. Πώς γί ο ται οί
·μετακινήσεις αυτές είναι ενα ε
ρώτημα δίχως σίγουρη άπά τησι.
·Ή Γη διατηρεί τα μυστικά της,
δπως καί ό ουρα ός...

'Ήλει<τρονιι<οi
ύπολογισταί
Στα χείλη των & θρώπων τω,
·μιΎάλων επιχειρήσεων εl αι κα·
·θημερινώς αί λiξεις <αυδερνητι
κή», «ύπολογισ rαί» καί «αυτομα
τισ,μόΦ>, 'Η μεγάλη διαφήμισις
των τεχνικών επιτευγμάτων κά
-vει πολύν κόσμο να νομ�ζη δτι
ενας ήλε.κτρονικός ύπολογιστής
θά. κάνη κάποια ήμέρα δ,τι καί ό
-ανθρώπινος ·εγκiφαλος. Βέβαια,
δ ύπολογισt'11ς εχει με.γάλε- δυ
νατότητες, αλλά. καί περιορι.
,σμούς. Προσθ{ηι καί αφαιρεί,
-αλλά δέν πολλαπλασιά ει η διαι
ρεί. Καί το χ1οιρότερο, ύπόκειται
σέ λάιθη, τα ό σία μπορεί να εl1
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ναι τερατώδη. Μπορεί να πιστώ
ση ξέ ους λογαριασμού-, να εγ
γυηθη η1 ϋπαρξι πιστωτι;<οϋ ύ
πο οίπου σέ παΟητικούς ογαρια
σμους, α δώση α,Οασμε η πα
ραγγελία έ.μπορευμάτων κλπ. υ
τό, δμως, δέν εt οι τίποτε, μπρο
σ-rα σ.έ. αΟη, πού αναφέρ ι ό
συνεργάτης τοϋ &μερικονικοϋ πε
ριοδικοϋ
<<'!Επι1θεώρησις το Σαδδάτου,>. 'Ένα; πυρουλο;, εκ
τοξευθεις άπο το ' :κρωτήριο
Κέννεντυ, πού είχε χοστίσει 18.
500.000 δολλάρια, χρειάσΟηκε
να κοταστραφη μέσα σέ :ττεντ λε
πτά, διότι όπο λάθος τοϋ 11λε
κτρονικοϋ ύπολογιστοϋ κατηυθυετο ε αντίον της πόλεως Ρίον
'Ιανειρον. 'Ε α; άλλος ύπολογι
στης σε ' μερικα ιϊΙ1l βάσι τοϋ
' ρκτι,ιοϋ εδωσε σηuα για πυρη
νική lπιΩεσι επερχόμενη, που η
ταν λανθασuένο. Ευτυχώ-, οί αν
δρες τη- βάσεωι;� δέν αντέδρα
σαν, από τή.ν παράλυσι στη σκέ
ψι των συνεπειών. Ό ανθρωπος,
λοιπόν, δεν πρέ ει να επαφίεται
έξ όλοκλ11ρου στα μ ηχανικά. συ
στήuατα. Ό ανθρώπινος εγχέφα
λος, πού μ οιάζει uέ ήλεκτρο ικόν
ίmολογιστην, αλλά. δέν είναι μη
χανή, παραμένει αναντικατάστα
τος.
Ν. ΣΡΙ Ρ Μ
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ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΙ-ΙΣ ΖΩΗΣ
· Απο το βιβλίο τοϋ J. Van der Leeuw
«Ή κατάκτησις της Άπατηλότητος»
Γ
1 ης δεν ,είν' φορά βλέπει ενα.ν κόισμο πού, κα
' ό μυστήριο της ζω
ε�(l, πρόολημα , πρός λύσιν, είναι 'θως περνοϋν τά χ�ρόνια, βil,θαiνει
μια. πρα.γμα.τικότης γιά πειρι:ψα. σε μυστ 'ριο κα.ί κά.λλος άλλά
τισμό. l\1α.κρυά ά.πό τόν α.νθ' pωιιtο ουυεποτε έξα. vτλείτα.ι ουτε έξηπου εχει την α.ξιωσι
οτι
'
" ελυσε τά γεί:-α.:.
πρ�ο�ήμα.-τα. της ,ζωης, πού έξη
ν κα.ί πά..ντα. ό άνθρωπος
γει τις περιπλοκες τους καί πού μπορεί νά εχη την ά.ξίωσ, ι 8τι
�έ μιά.ν, άψυχη λογιΥνr, οικοδομεί βρηικε κα.ί κατέχει τήν ά.λη'θεια '
ενα. συ·στψα. στό δποίο δλα. τά η ' ι'1δια. η ' α.'),η;-·'θεια. παραμένει αγΕ-γονότα. της ύποορξεώς μα.; μπο θι τη. Ή ά.λήθεια. εΙνα.ι το μυ
Κ;
ρ. οϋν νά μποϋν σέ 'θηκες κα.ί νά στηι
ρι� της ζωής πού χέρι ά.νθρώ
ταιχ. τοποιη'θουν. ΕΙνα.ι κατα.δικα που δεν
μπορεί ποτέ νά cρθά.ση.
σμένος ά.πό τήν ίδια. του τήν ά,
·� άληθεια. δεν κια.τέρχετα.ι στον
πού θοουμά.ζε:
ξίωσι. Τό πα.ιδί
Ι
ΥJοισμο μα.ς της πλά.νης. 'Εκείνος
τόν γύρω :-ου κόσμο, yιά τό δ
πρέ
ελ
ποίο τά οστρα.κα. της ιιtα.pα.λία.ς πού θά ηθ, ε, νά γνωρίιση,
πει v' ά.νεοη στόν κόσμο -:ης
είναι ά,ψτικείμενα. μεγίστου θα.υ
nρ,α.γμα.τικότη1tος 8που μιπ:ορεί νά
μαισμοϋ -κα.ί συγκινησεως, είναι
βλε1 πη πρόσ. ωπον πρός πρόσωπον
πιό κοντά στήν θεία. ά,λήθεια. ά,πό
κοοί
yιά. μιά στιγμr, νά. γίνη �
1
τον δια.νοητικό, πού ά.πογυμνώνει
1ωντα.νή ά,λ-ηftεια.. Πά.ντστε δμως
ζ
l
τόν κόσμο α:π' τό μυσ,ήpι
1 ό του δ α.νθ ω':;ος πρέπει ν' ά.να.,ρριχη
_ : �
χια.ί ύπερη cρ α.�εύετα.ι δ1είχνοντά.ς
θη στο ορος της πρα.γμα.τ:κότη
ά,
ενα.ν
σ'
μα.ς τr,ν ά.να.το,μία. του
τος. 'rό 'Όρο; δεν κα.τέρχεηι
νηλεη διαιμελιισιμ,ό. ΙLρός στιγμή-ν
στήν κοιλά..δα.. 'Έτσι είναι δυνα.
μπορεί νά ίκα.νοποιη τόν έξελισ
τ
�ν γιά. τόν άνθρωπο νά γνωρίση
σόμενο ά.ν:θρωπο νά μοοθη δτι ή
το
μυστή1 ριο της ζωης. Ουiδiπο
λαμπρότης μιάς δύ'σεως διέν είναι
τε
μπορεί
νά τό λύση, ά.κόι� η δε
πα.ρά ή διάισπα.σις των ά,κ-:ίνων
ε
σε,
να,' το' πε, ριλ,α.οη
υ
ι
τερο
λ
γω'
�
dέ μιά ύγρή αιτμόσcρ α.ιρα.· θά κα. ενα.
ιδιαινοητικό !Ο'Ι)'Q"!'Υ}Jμα., &σο κα.ί
νά εχ,η tξηγή
τ αιλά.6η 8τι μ,πορεί
,
αν
είνα.ι
τοϋrtο λογικό. Ή ζ,ωή
σει τή μέθ1 οδο, ά,λλά διόλου δέν
δέν
είναι
λογική,
αν κα.ί ή λογι
εχει φα.ύσ;ει το μυστήριο. Ξα.να.- κή είναι τό &..λ ά.6ητο πού 7t1pέπει
cρ
6ρίσκοντα.ς τή βε6α.ιότητα. της
νά μά.rθωμε αν θέλω:με νά μιλή
νεότηrtος κα.Ιί μ.ήν ά.μφ:Όά.λλονrτ:α.;
σωιμ τή γλωσσα. της ζωης, πού
ποτέ, δ εξυπνος α.νθ' ρωπος έπιείνα.ι ή ιiλή,θεια..
'
' θ α.υμαισμο τγjr
στρεψει στον
,.,, πα.ιδ ικης
- J.λ
'
,1 ικια.ς,
κα.ί &κόμη μ·ά (Μετάχρρ.ΙCΑΤΙΝΑΣ ΦPADKOr),
'

� ς: ,
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥ ΛΕΑΣ

Θάρρος για τiιν
άδελφότητα τών άνθρώπων
Είναι ενας μικρουλnς φτερωτος αγγελιαφορος τοϋ φωτος
που ερχεται 1<αθε πρωl καl μ' εγκαρτερnσn μουσικn
το άσμα του μεσα στο θαμnοχαραμα του φαλλει Δεν τον έν
(διαφερει
άν είναι γκριζα συννεφιά άνεμοβροχο, αν fι χ ονοθυελλα ά
(φοσ:ωνεται
στον πιο τρελο χορο τnς Αύτος ·θά 'ρθει με άκρίβεια, τnν όρι
(σμένn του ώρα
στοϋ κnnου μας το δεντρο ano m μικρούλικη φωλιτσα του
καl την έnάνοδο τnς ήμερος θα έξυμνήσει Κι ειναι fι φωνούλα
(του αύτn,
το μlλnμα αύτο το πρωινό άπο το μικρόν άγγελο τό φτεροφόρο
μιό δυναm παρακινnσn μετρημένα
νό ύποφερουμε την ήμερα μας πού άρχιζει. Αύτή του fι άγγελιο
(φορια
μδς νουθετεί v· άντλοϋμε σκύβοντας μέσα μας περισσοτερη
(θελnσn
γ ό να σχnματιζουμε μια nλnρεστερn γιά ολα τα πλάσματα τοϋ
(Θεοϋ
κατανοnσn καί συμπαθεια, να γινουμε, τα τεκνα έμείς τα πρωτα
τ· ούρανοϋ, οί άνθρωπο , ό ενας για τον αλλον έ:να ένθαρρυντικο,
χαί άδερφικο τραγουδι.
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Αίθουσα γαλήνης
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ 0.Η.Ε. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

·ο οίκος των 'Ηνωμένων Έ
ιΘνwν , ό άφιερωμένος στnν ύnn
ρεσία τnς Είρήνnς, ωφειλε νά έ:
χn μιά αίθουσα άφιερωμένn στη
σιωπή, ύnό τnν έξωτερικη εν
νοια καi στrιν γαλήνn, ύnό την
έσωτερικη έννοια. Kai έni έτn
κατεβλήθn προσπάθεια γιά την
όnμιουργlα αύτnς τnς μικρnς αί
·θούσnς, τnς όnοίας οί πύλες vά
.είναι άνοιχτες στiς αnεραντες
έ
· κτάσεις τnς σκέψεως καi προ
·σευχnς,
Έδw συναντwνται ανθρωnοι
.πολλwν πίστεων καi γι' αύτ, ό τόν
λόγο δέ:ν χρnσιμοποιείται κανέ
να άnό τά σύμβολα, πού τά έχο
με συνnθίσει στόν διαλογισμό
μας. 'Ωστόσο, ύnάρχουv μερικά
όπλα πράγματα πού μας μιλοϋν
μέ: τrΊν ϊδια γλwσσα. Ψάξαμε γι'
ούτά τά πραγμαrrάκια
. καi ΓΙΙ'στεύ
ομε πώς τά βρή'Καμε στό βέλος
τοϋ φωτός, πού χτυπάει τnν λαμ
πυρίζουσα έπιφάνεια τοϋ στερε
οϋ βράχου. 'Έτσι, στό μέσον τnς
·αίθούσnς βλέπομε τόν συμβολι
·σμό τοϋ φωτός πού ξεκινάει άπό
τά ούράνια καi φθάνει στrΊ γfl
μας, τόν συμβολισμό τοϋ πως τό
φως τοϋ πνεύματος ζωοnοιεί τnv
ϋλn.
'Αλλά ή πέτρα στό μέσον τnς
αίθούσnς έχει κι' αλλα vά μας
11n. Μnοροϋμε vά τnv δοϋμε σάν
βωμό, κενόν δχι διότι δεν . ύ
mάρχει Θεός, οϋτε έnειδn είναι

βωμός σ· εναν "Αγνωστο Θεό,
όλλά έπειδη είναι όφιερωμένος
στόν Θεό πού ό αν ,θρωnος λα
τρεύει ύπό διάφορα όνόματα καi
μορφές.
Ή πέτρα στό μέσον τnς αί
θούσnς μας θυμίζει έnίσnς την
σταθερότnτα καi διάρκεια σ· έ
ναν κόσμο κινήσεως καi όλλα
γnς. Τό τεμάχιον τοϋ σιδnρομε
ταλλεύματος έχει τό βάρος καl
τήv στερεότnτα τοϋ αίωνίου. Εί
ναι σύμβολον ένός όκρογωνιαί
ου λίθου όντοχnς καi πίστεως,
που κάθε όνθρώnινn προσπάθεια
πρέπει νά βασίζεται.
Τό φωτεινό βέλος χτυπάει τόν
λί·θο σε μιά αϊθουσα άnολύτου
άnλότnτος. Δεν ύnάρχουv αλλα
σύμβολα, δεν ύπάρχει τίποτε
nού νά περισπδ τnv προσοχή
μας ι'Ί νά ταράζn τnv έντός μας
γαλήνn. 'Ότα
, ν τά μάτια μας ύ
ψώνονται άnό τά σύμβολα τοϋτα
στόν πρόσθιο τοίχο, συναντοϋν
ενα άnλό σχέδιο πού άνοlγει τnν
ai,θουσα στnν άρμονία, τrΊν έλευ
θερία καi τrΊν ίσορροπία τοϋ δια
στήματος.
"Eva άρχαίο ρητό λέει δτι τό
νόημα ένός δοχείου δεν είναι τό
κέλυφος, όλλά τό κενόν. Τοϋτο
συμβαίνει καi σ' αύτnv τrΊν_ αϊ
θουσα. VΕγινε γι' αύτούς πού
έρχονται έδw νά πλnρώσουv τό
κενόν με αύτό πού εύρίσκουν
στό κέντρον τnς γαλήνης.
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'Από τά εύρημα.τα της Δωδώνης: Σ κόλλα.

Τό Μαντειον
της Δωδώνης
ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
'Ί-Ιταν ξακουστό και τό Μαν
τείον τούτο, δπως και τό Δελφικό.
Πανάρχαιο και αυτό. Ή αρχή
του χάνεται στους αίώνες. Στους
μακρυνούς χρόνου; των Πελασ
γ&ν.
'Ηρόδοτος τό θεωρεί σαν
τό αρχαιότερο της 'Ελλάδος. Πώς
ήμπορεί δμως να χρονολογηθη ή
άρχή του, άφού βρίισκεται στα
βάθη της προϊστορίας; Είναι δ
μως βέδαιο δτι fΊ,το κι' αυτό σε
δάσμ, ιο δπως και τό Μαντείον
των Δελφών.

·ο

Δωδώνη: ζεύγος γρvπων.

'Ί'ποδλητικ11 ή τοποθεσία του.
Στους πρόποδες τού ορους Τόμrι
ρος, μέσα σέ μια κοιλάδα. Τό π:-
ριδάλλον του δέ αυστηρό. 'Όλα

LΛL Σ Ο Σ
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αύτα του εδιδαν κάτι tO ύΠCQΥό
σμιΟ.
� εμ,έλια πολλά και έρι:ίπια κτι
σμ
, άτων χουν άπομείνι:ι σήιιcucι
στον cνδοςυν έκεί OV ίερο ΧWQO
της αρχαιότηrτος.
<
i+

ρχων Πνευματικός rού Μαν
τεί,ου ό 'Ολύμπιος θεός Ζευ:;.
«Ζεύ βσ,σιλεύ,
ωδωναίι, Πε
λαισγικέ», λέγει και ό 'Όμηρος
στ11ν 'Ιλιάδα του. Σ' αύτ11 την
περιωπ11 είχι: φdάσει τό Μαντεί,Jν
από τα προιστορικά ακόμη χρό
·νια, κα1 θώς φαίνεται άπό κάτι
συιιβ.ολωμούς, πού ,θά δούμε.
Ση1ν α, χή του δμως και rύ
Μαντείον τούτο ηταν χΟόνιο, χα
μηλό, άν'Ορώστινο. Δέν είχι, για
'Υ]γειιόνα του 'Ολύμπιο θιό. "Ύ'
στερα δμω,ς, μέ τούς καιρους,
ξελίχ1θηκε έκεί πού εφdασε κατό
πιν. Γι' αύτό τον λόγο, κατά τούς
uστορικους χ,ρόνους, έηματο στ11
Δωδώνη, από ανάμνφι εύλαβικ11
των παλιών καιρών, και ή μητέρα
γη. Ί-Ι «μητέρα», ή άπαρχή τού
Μαντι,ίου. "'Ετσι γίνεται πάντοπ.
'Η λατρι,ία άρχί1'Έι από ανθρι:,ϊι
νη και έξελίσσεται ϋστερα σέ
θι,ική.
Στην απαρχή λοιπόν τού Μαν
τεί<Jυ, καθώς αναφέρει δ Στρά
βων στα Γεωγραφικά του, του;
χρησμούς έλάμβανον ανδρεc κα
λούιιενοι ύποφηται, δηλαδή ;τρ φηται: «Κατ' αρχάς μιν λοιπόν
αν ρες ησαν οί πρ.οφητεύοντ ς».
Και τούτο ίσως και δ 'Όιιησο;
φανερώνει, διότι μεταχειριtcτχι
τ11ν λέξιν «ύποφηται» εtς τi!ν ό
jωίαν δύνανται να συιιπερι)η
1
{paοϋν και οί «προφηται». Καί

ι

1969

προσθέτει: «Β.ραδύτερον δέ ώ
ρίσθησαν τρείς γυναίκες πρός cι:
πλήρωσιν των κα'θryι:όντων το�
των».
Ό 'Ηρόδοτος στις ίστορίες
του (Εύτέρπη) γράφιι σχ τικώ
δτι 1i οργάνωσις τού Μαντείου
τού θεού Διός της ωδώνης, κcι
θώς και τού Μαντεwυ τού " ιιιιω
νος τη Λιβύη , οφt-ίλι,ται σέ ίέ
ρειες που έστάλησαν άπό τάς
Θήβας της Αtγύπτου. Τούτο ,και
αλληγορικά έλέ.γετο κατά τ11ν άρ
χσιότητα: δτι δηλα1δή. δύο περι
,στεραι έπέταξαν από τάς Θήβας
της Αίγύπτου, ή μία στ11 Δωδώνη
καί ή αλλη στή Λι1βύη. Και οτι
έκείνη που πηγε, στή ωδώ•νη ικά0ησε έπάνω σέ μια φηγό ( δρύν)
και ιιtλησε μι φωνή άνθeώστινη
και εL-τε δτι εκεί πρέπ... ι , ά γίνn
Τανηίον τού ,Οεού ιός. Προσ
θέτει δέ δτι την παράιδοσι αύτή
τού τ1'-}ν εbταν τρείς ίέρειες τη;
ωδ' ώνης, που χρησμοδοτούσαν έ
κεί, η Πραμένεια, ή Τιμαρέτη και
ή Ν ΙJΚάνδρα. 'Εδώ 't)ά πρέπει νά
σημειωθη και τούτο: δτι αί μά
τιδες της ωδώνη::; ώνομάζοντc
συμβ
' ολικα Πελειάδ, ες, δηλαδή. πε
ριστεραί, διότι αί περιστεραι εί
κον�ζουν την άγνότητα που είχαν
οί ίερές έκείνες κόρες, οί δποίf::
ησαν στ1\1ν ύπηρεσία τού Μαν
τείου. Τις κόρες αύτις τις άγνές,
που ησαν στη ιθεραπεία τώΝ θε
ώ"', τις ελεγαν έπίση,ς rκαι τρο
φους των ,θεών, για να δείξουΝ
δτι αυτές εφρόντιζαν για την κα
λ11 λειτουργία τού Μαντεwυ.
Πρέπει άκόμηι να σημειω1θη.δτι
,
τα ονόματα των τριών ίερειών,
που μας :διεφύλαξε δ tΗρόδοτος,
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εχουν σημασία μεταφορικ11 καl
φανερώνουν τίς ίερατικές ίκανό
τ-ητες, τlς όποίες εlχαν οί κόρες
τού Μαντείου: Πρ ο μ έ ν ε ι α
σημαίνει την προαισΟανομiνη,
τ11ν προβλέJτουαα, δηλαδή εκείνην
πού προφητεύει. Τ ι μ α ρ έ τ η
είναι εκείνη πού τιμάται για η1ν
tiρετή της καl Ν ι κ ά ν δ ρ α
είναι ή νικήτρια.

•*•

Καl ση1 ωδώνη, δπως καl
στους ελφοί1ι;, τό Μαντείον ητο
πλαισιωμένο σέ κέντρο μιχητικό.
Τούτο γίνεται φανερό ωτό τό δτι
ελατρεύετο εκεί καl ή θεά 'Α
φροδίτη, ή 'Ολυμπία θεά τού
.πνευματικού Ι άλλους, ή κόρη τού
θεού Διός, μαζί μέ τή μητέρα
της, τη νύμφη ιώνη.
·Ήτο τούτο κανών στ11ν, άρχαία
λατρεία: Τά Μαντεία, δπως καl
τα Άσ.κληπιεία, να είναι πάντοτε
έξηρτημένα άπό Μυστήρια.

***

Για τό .πώς εγίνοντο οί μαντείες στη Δωδώνη ύστάρχει ή γνωστ11
ά,λληγορία δτι οί χρησμοί εδίδοντο
ώοο τον ψίθυρο των φύλλων της
ίερας δρυός. ηλαδ11 ή ίέρεια ε
λάμβανε εμπνεύσεις από ούράνιFς
Συνεuδήσει,ς. Είναι ή άλληγορία
αύη) κάπως άνάλογη μέ τον τρί
ποδα των ελφών.
Τό δτι ή ίερά δρύς εικόνιζε η1ν
ίέρεια γίνεται φανερό καl άπό
τον άκόλο θο μύθο: 'Όταν οί
' ργοναύται έτοίμαζαν την 'Αρ
γώ για την εκ,στρατεία τους, ή
θεά' θη:να .προσήρμοσε στην
πρώρα της ενα κσιμμάτι ξύλο,
κομμένο από μια δρύ τ-ού ίερού δά
σους της ω ώνης, τό όστοίον εί-
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χε Οαυμαστές ιδιότητες, μιλούσε
καl :προέλεγε τό μέλλον. Έάν
λοιπόν ή «'Αργώ», δπως λέγουν
μερικοί, εικονίζη
μυστηριακό
σκήνωμα, τότε τ·ό ξύλο της δρυός
u.πό τό δάC'Ος της Δωδώνη::, πού
μιλούσε καl προέλεγε, παρ.στα ηΊ
μάντιδα ίέρεια, ή ό.ποία ri,τo ση1ν
vπηρεσία τού σκηνώματος.
Καl κάτι πού πρέπει νύ. απο
σαφηνισθη: Καθ�Jς είπαμε, τό
Μαντείον της ωδώνης ητο Μαν
τείον τού θεού ιός. Μαντεία τού
Οεού ιός ύπηρξαν καl αλλα. Τά
ω
κυριώτερα ησαν, εκτός τού
δωναίου, τό Τροφώνειον της Λε
ύαδείας, τό Μαντείον της 'Ολυμ
πίας καl τό Μαντείον τού " μ
μωνος Διός της Λιβύης. 'Όλα αύ
τά τα Μαντεία ήσαν αφιερωμένα
στον πνευματικό θεό
ία, ιττόν
'Άρχοντα τού 'Ολύμπου καl οχι
στον Κοσμογον,ικό ία, την άπρό
σωπο καθολικη 'Αρχή της ημι
ουργίας. Τούτο για την τάξι, ώσ
τε να μη γίνεται ή σύγχυσις, ή
όποία συνήθως γίνεται.
Το πανάρχαιο καl σεβαστό
τούτο Μαντείον έλειτούργησε άπό
τούς προϊστορικούς αιώνας, κα
θώς είπαμε, μέχρι καl τούς πρώ
τους μεταχριστιανι,κούς. Δόξα
πνευματική εκάλυψε τούς μα
κρούς χρόνους από τότε πού ά:π.ό
γήϊνο άνεδείχθη σέ θεϊκό μέχρι
καl τούς πρώτους ίστορικούς αιώ
νες. Οί 1άγνές Πελειάδες κατά το
α"'ξια
,
., \ εκρατησαν
:) '
αυτο
διαστημα
μέ
Μαντείου
τού
την κοινωνία
ιμ
,
ρύς
ίερή
ή
καl
Ούρανό
τον
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λούσε χαί εδιδε τούς χρησμοί-;
της.
Κατόπιν αρχισε ή παρακμή,
πού λίγο-λίγο χαί μεγάλωνε μαζί
μέ η1ν κατάρρευσι της αρχαίας
λατρείας, για νά φ'dάση στα δύσ
τυχα χρόνια τού «δωδωναίου χαλ
κείου». 'Η ωδώνη και τό Μαν
τείον επαθε ϋστερα μεγάλες κα
ταστροφές από τούς Αίτωλού,; καί
κατόπιν από τούς Ρωμαίους, Τf
τοιες πού σχεδόν εσ{γησε. 'Έ
σβησε δέ όριστικά τον 4ον μ. Χ.
αιώνα, τα ίερά του κατεδαφίσeη
σαν καί περιήλθε σέ λ11.Οη. Λη
σμον{1θηικε δέ εκτοτε καl ή θέση
ο.κόμη πού ητο αλλοτε.
Στίς αρχές τού 19ου αιώνος,
το 1809 μια μεγάλη και φωτεινή
ψυχή,, ό Βύρων, σαν βρέ'θηικε στ ά.
χώματα της 'Ηπείρου, ανε,ζήτησε
μάταια τον τόπο πού ηταν αλλοτε
ή Δωδώιν η, για να κάμη εκεί τ11ν
προσευχή του, δπως εκαμε αρyό
τερα στο Μαντείον των Δελφων,
χωρίς δμως να ημπορέση να την
βρη. Δύσθυμος τότε ανεφώνησε:
(<iiloG είναι τό

196�

1

άρχαίον

δλσος
(σου,

w ίερα Δωδώνη;
Ή βρύση σου ή προφητική,
τό �θείον σου μαντείον;

Σέ: ποια κοιλάδα, του Διός
οί λόγοι ν' άvτnχοGσαν;
Ποια λείψαv· άnό τόν βωμόv
τ' άστραπnβόλον μένουν;
Τα πάντα έλnσμονή'θnσαν... >J
(ΤαξεΟΟι τοϋ "Αρολδ, μετάφραισις:
. Σάρρου)

***

Πολλά χρόνια μετα απο το τα
ξίδι τοϋ Βύρωνος στην "Ηπειρι,.
έιλύθη τό πρόβλημα για τη 'dέσι:
της Δωδώνης καί τού Μαντείου.
Έλύθη από τον αρχα�όφιλο Κων.
Καραπανο, πού με δικές του δα
πάνες η·ρχισε ανασκαφές απο τό1875. Οί ανασκ-αφέ.ς αυτές εγι
ναν με τά μ,έσα και τά συστήμα
τα της εποχης εκείνης καl είχαν
για σκοπό μόινον την ά.νεύρε,σι κι
νητών αντικεvμένων. 'Ό,τι βρη•
κε τότε ό Καρωτ:άνος τα δώρησε
ύστερώτερα στο 'Αρχαισλογ,κό
Μουσείον 'Αθηνών καί τα βρί
σκομε εκτεθειμένα σέ εvδικη α'ί
'θουσα.
Νεώτερες ανασικα-φές απεκά
λυψαν πολλα απο τα αρχαία, θε
μέλια καί κτίσματα, σήμερα δέ δ
επισκέπτης σχηματίζει κάποια ει
κόνα της Δωδώνης καί τού Μαν
τείου της.

1969
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l(AIΣAPIANlf
Τοϋ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΙΔΗ
Πpοέδpοu τοϋ 'Αpχαιοφίλοu
Σιμά στ άνθοστεφάνωτο βουνό, πού άχνοροδίζει.
Κρήνη ίερή τοϋ Ύμnποϋ, θεσnέσια κελαρύζει,
ποτίζοντας την χλοερή καί καρποφόρα γfι.
� Αλσος πυκνό την δρόσο σαν νάμα περιχυνει
κι· άνθοβολωντας γύρω του, κι· ή δάφνη κι· ή μυρσινn,
στlς uέλισσες δίνουν τροφή, μέ: μουσική σιγή.
Κάτω άπ' τά πεϋκα, τό νερό nρεμο, σάν φίδι τρέχε•,
κι' ή όρμονία την άκοή, φλοισβίζοντας κατέχει,
μέ: μυστικούς άντίλαλους, σάν όπό τόν ούρανό.
Παίζει θαρρείς ό Ζέφυρος γιορταστικό παιχνίδι
στοϋ όχνορόδινου Ύμnποϋ, τό γελαστό τό φρύδι,
καθώς τό ύφώνει έρωrικά μέσα στό δειλινό.

Με αυτά. τά. )Jόιyια., σi μ:ά πρό
χειρη μετάιφραση, ϋμνησε τον
Ύμηττόν δ α,τίνος π,ιητής Ό6!διος.
ί κλιτείς του 'rμηττου, πο
τιζόμ;ενα.ι άπό τούς χειμάρρους
κα.ί τά. ρυά.κια., διαιτηρουσα.ν &.
ρωματώδεις θά.μνους και άλλα.
θ-ε δρύλλια, άιπό τά δποία. α.ί
μέλισσαι της περιοχη; καιτε
σκεύα;ζα,ν τό περίφημο Ύμή:
τειον μέλι.
' mό των άρχα.ιοτά.:ων χρό
νων, προελληνι-κα,ί και έλληvι
κα.ί φυλαί ίδρυσαν ίερά. καί να
ούς σ' αυτήν τήν περιοχή. Της
' ρτέμιδος, της Δήμητρα,ς, της
Ρέας η Κυ6έλης, -κα.ί μυστηριακά. σκηνώμα.-τα. πολύ πρό των
'Ελευσινίων. ' ργότερα., στά
'Πρώτα. χριστια.νι¾ά. χρόνια., δ Ύ11

μΥ(tτός έ,φιλοξένησε τόν πρωιμώ
τατον Χριστια.νικόν fονα.χισμόv
κα.ί ά.πετέλεσε τήν Μονα.στικήv
Πολιτεία.ν καί τά. Διδασκαλεία
της νέας θρησ-.ι<:εία.ς, &.πό του τε
τά.ρτου μ. Χ. α,ίίί>νος μέχρι κσ.ί
του δε-κάτου ένά.του.
Δια. τήν ϊδρυσιv του Μονα.στη
ριου της Κα.ισα.ρια.vης δεν ύπά.ρ
χουν βε6α.ιωμέvα: χρονολογικά
τεκμήρια. υοπως φσ..Lνετα.ι, τό
μονα,στηρι πρωτοχτίστ'Υ]Κε τοy
llov μ.Χ. αίωνα..
Φα.ίv,ετιχι &τι είς ,τ;ήν θέσιν α.ύ
τήν ύπηρχε ά.πό του 730 μιά έκ
κλησία.. Ή tκκλησία. α.ίηή εγιvε
φιλοσοφική χ,ριστιανι-κ+, σχολή,
διότι ή '.Α!θήνα., πατρίδα. ,τ;ης φι
λοσοφίας μετά. ,τ;ο κλείσιμο των
φιλοσοφικών σχολών, με το γνω
στόν δι«τα.γμα του Ίουστιvια.vου,
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1

αιt,σθάν'θηκε ζωντα.νήν τήν ελλει
ψιν της ψιλοσοψrι.ης διδα..σχαλί
α . Οί χ:ριστιανοί cπ,ω ελήθηχαι
άπό α.ύτήν τήι σ,ιάγ χφ κα.ί ί
δρυσωι ιωι φι οσοψ.Υήι σχολήι,
ά,λλ,ά, ΧΡ ':Jτ.α.ι:κήν, έ'οω σ' Ι"Jύ
τήν τήι περιοχή. Φα Ίετα.ι δτι
μαiζύ μc τή � χρ:στι_α.ιι,κήι, δι6α
,
σκα.λια.ι, στα. κρυφα, εδιδασκον
1
�ο κα.ί οί άρχαιες έλλην
κε .- φι
λοσοψικiες θ·cω,ρ Ές. Πρaγμα. πού
ε·καμ;ε τούς 'J\iθηναιους νά προ
σ 'ξουν κα.ί νά εκτιμήσου; τήν
Κα.ισαριαιή. Στήι σχολ-iι αύ1=-iι
οδιδα.ξα.; ό Γεώpγιο; Γεμιστό- η
Πλήθων κα.ί άλλοι.
ιΣ,ιγά. - σιγά. σ' ωύτγ1 τήν σχο
λή έδημιουργή;θψJε έ ια. χοιν66ιον των Ι"Jθητων, πού με -όν
καιρό με-τε:ψάπη σε μον::ι.στηρt•
Κα.ί ε'τσι στον lloν α.ίωνα. εύ
ρί1σκομε ώργα.νωμένο μονωστη
ρι, Χριστια.vι·χ.Ο ψυσι·κά, άψ σϋ
πρώτα., μ
, ε τον κα.ιρ6, έξωρίσθη
σα.ν οί άρχα.ίες φιλοσο:ρικες θεω
ρίες.
Ή πα.pάιδοσις λέγει δτι 50 η
60 χρ6νια. μιε'τά. τήν κατοχή της
τ<ούς Τούpκους,
ΆΙ0 'νας αιπό
ήλtθε άπό τον Ευριπον (Χαλκί
δα.) ό υ Αγιος Τ ιμ 6.θε· σς κα.ί εκ
τισε το μονωστηρι της Πεντέλης,
το 151 , έπί πα.τ1ριάpχου Ίερε
μίου του '. Ό σουλτά.ν .Σελήμ
είχ1ε ογάλεt ενσ, φιρμ, i\ι νά. α.,
ψα.ιρεΟουν δλοι οί ναοί άπό τού;
χριστια.νούς κα.ί νά. γίνουν τ σ
του Εύ
μιά. Τ6τ1ε δ άρχ:ιερεύς
,
ρίπου Τ ιμ 60εος, ά,πό τον Κάλα
μο του Ώρωmου, παρψήΟη άπό
μ;ττρο�ολίτη κ.«ί ήλ�Ι ε σ-τήν ��ν
,,
τελη οπου ε.κ.τισε το ,.ιονr.:στr pι.
'.Εκείνην τήν έποχή ·ή Πεντέ
, ρε' ίτο ατι ορίσκεη.ι μ
λη έΟεω
, α.1

I

1

κρυά. α..πό t'YjY 'Αθήνα.. Σιγά - σι
γά, με' το μονωστηιpι της, εγι Υε
το pοπύp, γιον των Κ7.tαιδιω"ΚΟ
μένωy έλλ-ήνωι. υΟλοι οι κα
τα.διωy,6μενοι κα-τέφευyαν ε:yJεί.
ΈγυμνάJζον-το κι6λας. 'Έτσι πού
ή Πεντέλη κα.τήντησε νά. .είναι
κα.ί σ ρατ6πεδον. Πολλούς ε
κpυ6ε, Εψωδί1αιζε με τp6ψψΝ.
τούς ά,,ρμα-ωλούς κα.ί κλέψτες η
τούς παρ�lχε κ.α.ί (11,συλο.
'ΊΌ μονα.στηρι κα.τόr,φερ.z νά
εχη προν6μια. Ε:ίχε μιά ·θαιι,μα.σία.
6:6λιοθ' 'ήκη, πού δεν σώζ,ετα.ι
πιά. καί πο) λά. εγyροο
φα πού
,
χα.Ιθή-κανε δταν οί στρηιω'τα.ι
του 'ΟμJερ Βρυώνη άνεκi,λυψα.ν
τήν κρύπτη της μονης.
Είχεν άποκτήι:;;ει μεγαλη πε
ριουσία "Κα.ί 1cπλ-qρ(!)Ινε, στή·ι Τουο
κία 6.000 λίτρες σε μέλι κα.ί
πολλά. σε χpημ
, α.
Ό σημερινός ναός είναι 6υζα.ντινός του Ι ' σλωνος 1�ε το.
χογραιφίες του IW' α.ίωνος της
Κρητικής σ',(ολης. Πιθανώς τον
[Β' αι
, ίωνα. προσετέ1θη ό νάρiθηξ
μJέ χα.μηλόν τρουΗοι κα.ί μrε τοιχογρα.ψίας του 1632 άπό τον ζ1ω 
γρά.φον Ίω-άννην τ' ό ν 'Ύπ«τον
τον Πελοποννήισιον μέ δαπάνα.ς
της άιθrινα.ϊκ.ης οlίικογενcίας Μπε
νιlζέ,λων-..
ι0ε Τούρκοι ώνόμ
, αζαν το μονα.1πα.σί (Ε;ριου κε·στηρι Κότ
αλή) . Καί το εκτιμουσα.ν πάρα.
πολύ, δι6τι είχε δι,κό �του νε
ρ6. ΛJέγ,ουν μάλισ, ,α δτι ή πηγή
,
�Υ ετι ο
Σ υρια.νη' ε· ιχε
που' ωνο1�
;
,
θα.υματουργΌ,> νερο.
Ή πηγή αύτή άναιφέρεrτα.ι και
ά.πό την άρχσ.ιότητα. ώς ,Jrυλ
λου Πηρα», ή σημερινή· Καλο
πουλα. 'Dό γερ, ό ι�:ης πηγής α.ύ1

1

1

,

Τ
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της, ελεγαι, αtι Ε:Χα/ε τlς στεί
ρες γυιαί-κες ά μείνουν έγι.υες.
• πά,ρχει κα:ί έια: διστιχο λα:ι-κό:
Της Καλοnοljλας το νερο
λενε nως εχει βδελλες
Βδελλες δεν εχει το νερο,
μονο ομορφες κοnελλες

Διά. τήν προ6λευσιν του όιό
ματος Κα:ισαρ ια ιή, όπάρχουι
πολλές ε�,<;δοχές. Μερ κοί θέλουι
νά. τό ά.ποδώσουν σέ Λ.ά.ποιον ή
γούμ,ειο Κα:uσοοριον. Ώιομά.ζιετο
κα:ί Συρια.νή η Σεργισι . ό Συ
ριανή ίισως νά προέ,ρ-χ•::--:αι απ�
τήν λέξιν Σε.ργιάνι, περ πα:το;.
Ύ'Ιtάιpχει καί τό σχετικό τραyοϋ
δι έκεινης της έποχης.
Στην Σερ avn σεργιαvι
και στην Πεντελn μελι
και στό Δαφν κρυο νερο
που nινουν ο! άγγελοι

" λλοι θέλουν vά ,ό αποδώ
σουν σε μιά. μοναχή Κα.ισαριαιή,
πού εΙχιε με,τόχι &κεί κσνιτi.
•
" λλοι, σ'ε μιά. εί·Λ.όια: της Παναγία πού ζωγρα,φ'στryκε στήι
Καισάρεια καί βρέθη--Λ.ε στο μο
ναισ--:ήρι: Παναγία ή Καισαιρια
ν,.
" λλη πάJλιν έrκδοχή είναι δ
τι όλίγον προ του θανάτου του
αύτοκρά.τορος έοντος του Δ'
του έπtικαλουμένου Χαιζάιρου, συ
ζύγου της αύτο-κρα.τε 'pας Εί.ρή-
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νης της ' θηιαίσς, ή Εί.ρ • ·ιη γιά.
vά έξα.σ σ ιση --:όι θρόνον στόv
υίό-ι της Ι ωνσταιτίιο·ι, ήιάγκα
σε τόι σύζυγlοι της ιά διατάξη
τόι εύ ιουχισμόν καί την Μοναχι
κήν κουράν τωι πέντε έ-vεροθα.ωι &δε φωι του, οί δποίοι ε!χσ.ν
ήδη άια.γιωρισθη Καισα.ρε . Ή
Ε�ρήιη δcι αρ-κ6σθ-ηκε σ' αύτά,
τούς έσυ-κοφάντησε ώς συ ωμο
τουντας καί έπέτυ'Χ!ε τήv τύψλω
σΎ τωv. Οί πέντε αύτοί τυφιλοί
καί ά.ιάπηροι Καίσαρες πα.ρειδό
θ σαν στήι αύστ ρά.ι έπί6λ, εψιv
του αδελφου της Εί.,ρήιης, Εων
σ:-α.ιτι ιου Σαρανταπytχου, διοικη
του τότε των ' 1θηνων, καιί άχ.λεί
σθ ησα.ι στο μο οοστηρι της Πεv
-:έλη-. υΟπως δέχεται δ ά,οίδι
μος καθηγητής της Βυζαιτινης
ίστορίας Κ. " ιμαvτος, ώvο�.θη
Κα.ισαιριανή ά:πό τούς έξορ'στους
τυφλούς Κα.σαιρας, πού εζ-ησαν
σ' αύτή τήι περιοχή.
"' λλη lrι..δοχή:
Καιισαριανη•
είιαι μι'Λ.pά συνήθης παφαφθορά
της λέξεως Σαιριανή, της κόρης
του Κiελεου, πού πανδρεύ{-}ηκε τόv
Κρόκωνα, Σαισάραv. Ή Σσ.ισαρία
αύτ+ι ώ Ιt:ιμάσθη Καtjάρια από
τόι ήρωα Έλευσί να, -όι υίόν τοίί
Έρμου καί της Δαιε'ρας του ώ
-κεανου. Κσ.ί ή τοποθεσία. ώνομά
σθη Σαιριανή, με να.ούς καί μυ
στηρια.-κά. σκηιώμα.τα δπου έτε
λου ro τά. Σαισάρια μυστήρια,
πολύ προ -ω Ι Ελευσιιίων.

(�Οιιιλία στή,, Καισαρια,η ιατά τό, έο, τασιιό, τη; 4!1ης ivιετείου
τοϋ ' ρχαιοφΟ.ου Όιιιλου Έvδροιιω,).
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τού Άρχαιοφίλοu Όμίλοu Έuδρομώv
Όμιλ(α κ. ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ.
Ο ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ 'Όμιλος Έκδρομων (όδός Φιλελλήνων καi
Νικοδήμου άρι1 θ. 2) ώργάνωσε καί πάλι την 1<,α1θιερωμένn έτnσία
nαvnγυρικn ,έJ<iδρομn στόν Ύιμnττό, γι•ά την 41 n έnέrrειο τfις πρώ
rrnς του έ�δρομιϊς, στην Καλοπούλα, πάνω άπό τό Μοναστιϊρι τιϊς
Καισαριανιϊς.

ο

εΥ.ιδρομ
.ΝΝΤΙWΟΕΔΡΟΣ του 'Ο
, είς έlδιάλεξαν τήν τοποθε
σίαν της πρώτης των εξορμή
μίλου κ. Εύά..γγελος Τσι τ�σώ
νης εgεφώνφε τον «πα,νηγυρι σεως®ίς τήν τοποθεσίαν α.ύτήν κόν» της ήμέρα,ς.
'ίΕτόνισε <<\δτι δ Άρχαιbφιλος ιείπεν - ό'Πijρξαν καί εζrισα..ν
'Όμιλος 'Εχ.δρομών δεν είναι ά. α.λλοτιε ,εκλε.κτοί μοοιτα.ι οί δποίοι
πλως καί μόνον ενα φυσιολατρι α.νrrrεφαν να,ούς, είς τούς δποί
κόν σωμα,τείον, με άmοκλειστικόν ους προσήρχοντο· δλοι έκιείν<:ιι οί
προορισμόν τήν μιε"tά,6ασιν είς τήν δ'Ποίοι επlό1θουν τήν ά.ληθειαν.
Έξ (Χlt)των ά.νέφερε τό ίερατι
εξοχήν προς διαισκέδα..σιν, ά.λλά.
ε, ίναι σωμα:t'είον μ,ε πνευματικά.ς κόν γένος των Μινιων καί κα,-ό
πιαραοόσεις -χ,αί εχ1ει σκοπόν τήν πιν το των Λυκοv:ηδων, λα,ων, οί
εριευναν καί εναρμόνισιν προς δποίοι, ώς είπεν, έμυσταγώγησα.ν
τούς φυσικούς νόμους. Διά τουτο τούς Χα.'τοίιχ,ους της Κειχ,ροιπίας
(ετσι έλέγοντο τάσε α.ί Άιθηναι).
-χ,αί εχιει ώς εμ6ληι-1,ά του την τρι
Συνεχίζων εΙπεν &τι, κα.τά. τούς
λοyία,ν: ΦΙΣΙΣ - ΑΛΗΘΕΙΑ Ήρόδοτον, Παυ-σανίαν καί Ήσύ
Α JΘΡΟΟΙΣΙΜΟΣ.
'Ο Χ. Τσιιτσώνης ήρμήνευσε χιον ε�ς τά.ς παιρυφά.ς του Ίμητ
δι' δλίγων τήν τριλογία.ν, ή δ του καί ,είς τό μέρος δπου ύπηρ
ποία. είνα.ι συμπύκνωσις ά.ρχων χον τρείς πηγα.ί έ.γοcα..τεστοοθησαν
καί ιδεών μιας δλοκληρωμένης οί Πελα.ισγοί καί εκ της φυλης
κοσμο'θεωρία.ς ή δποία, εάν μει λε τω,ν Φλυαισίων προσηλθε Χαί εγ
ιχ,ατεστά'θη τό ά.ναιφερ(}εν γένος
τηθη κα.ί εφαρμοσθη, δύνατα.ι νά
μας κα.τα.στήση ίκανούς οχι μό των Λυχ.ο,μηδων σπερ ίδρυσε τε
νον νά. κατα,νοήσωμεν τήν ά.ρχα.ί λεστήριον, δπου ετελουντο α.ί ίε
α.ν σοφία.ν, ά.λλά. καί νά. ά.κολου ραί πράξιεις της μυστικής των
ιθή,σωμεν τά. ίχνη των προγόνων λωτρείας.
ύ,:-ός κυρίως, ετόνισε, �το δ
μας οϊτινες, ώς γνωστόν, εδόξα.
λόγος διά. τον δποίον, εγένετο έν
σαν τήν χώρα.ν μας.
Έν συνεχ:είq, ιεξήryησε διωτί οί τα.υθα ή πρώτη έκ}δρομη του Ό
ίδρυτα.1. τοϋ 'Ομίλου καί πρώτοι μίv..ου μας.
1
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Όδηyός Ζωής
Ύπό Sixto Charneco Murillo
Άπό τό New Age, Ούάσιγκτων
Η ΖΟΗ όμεlβει έκεlνους πού ένεργοϋν πρός τούς άλλους κα
• θώς θό fιθελαν ol άλλοι νό ένεργοQν πρός αύτούς. Τό νό εΙναι
1
κανεtς εύγενής, φιλόφρων, ύπομονnτικός, πρόθυμος και εύχάρι
στος, συνιστα δύναμι.
Θό μποροϋσε κανεtς νό άπαριθμήσn μερικούς κανόνες συμnεριφορας, πού άnοτελοϋν σημαντικό κεφάλαιο γιό τη ζωή.
1. Μη δεlχνnς ποτέ θυμό.
2. Μην αlσθάνεσαι φθόνο fι ζηλοτυπία.
3. Μη παραδίδεσαι σέ σαρκασμό.
4. Κράτα γιό τόν έαυτό σου τις δυσάρεστες γνωμες.
5. Μην κρ•τικάρnς ποτέ τούς άλλους μπροστά σέ φίλους fι συγ
γενείς των.
6. Ποτέ μn μιλc,ς γιό πράγματα πού δέν θό τό έλεγες σέ
ιμιό κυρία, πού σοϋ σύστησαν μόλις.
7. Mn δίνεις άνΕJΚΠλήρωτες ύnοσχέσεις.
8. Mnv άποφεύγnς ποτέ τόν πιστωτή.
9. "Εσο τlμιος μέ τόν έαυτό σου και με τούς άλλους.
10. Θέσε σπΊν χειρaφία σου είλικρίνεια.
11. Πρόσεχε τlς άπόφεις, α!σθι'ιματα καl δικαιώμαιτα των δλλων.
12. Μη συζnτας μέ πρόσωπο έρε1θισμένο n παράλογο.
13. • Εσο έχέμυθος δnμοσίς�.
14. Mn γελοΌποιείς τlς άδυνα,μίες των άλλων.
15. • Εσο γενναιόφρων καl συμβιβαστικός.
16. Καλλ•έργει τnν γενναιοφροσύνη στn σκέφι καi στην πραξι.
17. ιΜην ,άνταγωνίζεσαι τούς άλλους χωρίς άνάγκn.
18. !Μην 1έnιχειρείς νό ε!σδύσnς έκεί δnου δεν εΤσαι εύπρόσ.οεκτος.
19. Mn ζnτας διευκόλυνσι άnό πρόσωπο μη φιλικό.
20. Νό ηαρέχnς διευκολύνσεις μέ:.σα στό πλαίσια του λογικοϋ.
21. !Μην προσπαθείς νό μειώσnς δσους εΤναι καλύτερα nλnρο
,φορnμένοι άπό σένα.
22. ιΜnν ξεχνας ποτέ τόν Χρυσό Κανόνα: Πραπε στούς δλ
.λους δ,τι οί δλλοι έnιθυμείς νό πράιπουν σε σένα.
Ή άγάnn γίνεται δύναμις διέnοuσα τnν προσωπικότητα τού
όνθρώnου. Άποτυnώνετ�α� σm ζωή του σαν θεϊκn σφραγlδα.
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Κrοtράχο.
(Παl,αιά χαλ11ογραφία)

Οί Ίνδοi ΔΕΝ
ειναι εiδωλολάτραι
Ύπό της Δρος RUTH RENYA
τοϋ Παvεπιστημ(ου PANJAB
ΔΕΝ EliNAI ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΑΙ οί 'Ινδοί - ύnοστnρίζει ή δόκιrωρ
Ρούθ Ρεi.Jνά, • Αrμερικ;ανίδα, 1'ι όnοί-α έγκατεστάθn τό 1959 στην
'Ινδία καί τώρα διδάσκει · Ινδική φ λοσοφία στό πανεπιστήμιο τοϋ
Παντζάμπ. Τό όρθρο rrnς nού άκολουθεί έδnμοσιεύ:θn στό περιοδικό
INDUISM.
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ΕΙ ΑΙ Ε[Ι ΩΛΟΛΑ Τ,Ρ Ι

ΕΠΙΚΡ ΤΕΙ στην ύσι καί
wιαιτέρως ανάμεσα στα Χριστια
νικά. εΟνη ή εντύπωσις δη ή
'Ινδία εlναι μια δίχως Θεό χώρα
ά.πίστων και εtδωλολατρών. Ί[
εντύπωσις αύτή δεν προέρχετα·
έξ δλοκλήρου από τόν εΟισμό σε
μια ιδεολογία πού διδάσικει δτι τό
Θείον έπιφυλάσσει ιδιαίτερη εϋ
νοιa. σ' δσου; εχουν βαπτισΟη καί
αιώνια κόλαιτι στούς αλλους άν
θρώπους. ΊΙ έναντίον των 'l ν
δων κατηγο(_)ία για ειδωλολατρεία
προέQχεται, κατά. τό πλείστον, ά
πό την έκ μέρους των υτικιί)ν
παρανόησι της πλουσία; και άφε δούς μυΟολογίας τού 'Ινδικού
πανΟέου καί των συμβολικών εκ
φράσεων στις Βέδες καί τις ί,
πανιισά.δ στην άπόπειρά του::; νύ.
χειραγωγήσουν η1ν άνΟρώστινη
διαγωγ11 και σκέψι. 'Η βαΟύτατη
σοφία τού παρελθόντος μας μετα
δίδεται με τόν μ -eo και την άλ
ληγορία, ωστε δ μορφωμένος
'Ινδός, πού εlναι ένήμερος της
παραδοσιακης λαογραφίας, άντι
λαμδάνεται τά ύπονοούμενα και
δεν έκλαμ6άνει τις έξωτερικές
έμφανίσεις ση1ν κυριολεξία.
Ί--Ι Τριμούρτη (Βράχμα, Βισ
νού καί Σίβα) έκ πρώτης από
ψεως φαίνεται ν' άποτεληται από
τρείς 'dεούς άμιλλωμένους νά
κατακτήσουν ευμενέστερη Οέσι
στ11ν λατρεία των ανθρώστων. Οί
κριτικοί της 'Ινδικης πνευματικης
σκέψεως παραδλέπουν τό γεγο
νός δτι και οί τρείς παρουσιάζον
ται ταυτόσημα με την 'ίδια εκ
φρασι και τα 'ίδια χαοαικτηρ:στι
κά, δείχνοντας δτι εlναι ενας καί
δ αυτός. Ή 'Ινδική όρθοδοξία
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εlναι βασικά μονιστική, μονοΟεί
στική, είς πείσμα τού πλήΟους
των θεών καί ύπερανΟρώπων ον
των πού κατακλίιζουν την μυΟο
λογία. Ί[ πληΟώρα των Οεων καί
0εαινων δεν εlναι παρά είδικες
εκδηλώσεις ώρισμένων αρετών,
στάσεων, οψεων τού ένό; Θεού,
πού τιμώνται Χαι λατρεύονται ύπό
τά συμβολικά προσωπεία. Και
σκοπός της 'Ινδικης σοφίας εlναι
ακριβώς ή κατανόησις αύτης της
ένότητος.
Στοί,; τοίχου ς των δωματίων
τού μικρού μου διαμερίσματος εl
ναι ανηρτημένα πλαισιωμένα πο
λί•χρωμα πορτραίτα τού Βισνοϋ,
τη; Σαρασδάτη, της Λακσίμι,
τοίί Κρίσνα και τού Γανέσα ( 1)
πρό των δποίων καίω κάιJε πρωί
αρωματικέ; βέργες, προσεκτικά
με' τα\ πιο' ε'ξωτικα' α\,.ιιιαλεγμενε::;
,
,
ρώματα. Είναι ή προσφορά εύ
γνωμοσίr νη; πρός τόν - εό για η1ν
γενναιοδωρία του νά μου δώση
η1ν δύ ναμι · νά διευΟύνω η1ν ζωή
μου (Βισνού), ταλέντο (Σαρασ
δάτη) πλούτο νου και πνεύματος
'
(,\ ακσιμι
' ) , τασι
' προς
' αυτογνω,
ιτίαν (Κρισνα) και σκέψ ι (Γανέ
σα) για νά συλλάβω την 'Ενότη
τα και Ιοναδικότητα σέ δλα, δσα
τά ποικίλα πορτραίτα άντιπροσω
πεύουν.
' λλα. σημαντικώτερος δλων,
πολυαγαπημένος και αφάνταστα
δημοφιλ11ς είναι δ Γανέσα, δ
Μπαγκαδάν μου (2). Ή δήλω
σίς μου αυτή δεν εχει η1ν εννοια
δτι τόν πιστεύω σαν ενα ύπερμέ
γεθες, βαρύ πλάσμα πού διασκελίει νωχελώς τόν ιά.στρικό κόσμο
και εlναι θεός. Ό Γανέσα άντι-
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ΙΛΙΣΟΣ
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-,εαί τη; μακροζωtας - θι&ετιανή ξυλογραφία τοϋ 18ου α1ωνος.
( Ά,ιιό την συλλογή <�Οί 300 θεοί»).

προσωπεύει για μένα την ι•σχυ τΩύ
πνεύματος, πού βρηκα στ11ν Όεώ
ρησι τού Θείου καί πού με βοή
θησε νά ξεπεράσω τίς τόσε; προ
σωπικές μου δυσκολίες της ζωη;,
διότι ό Γανέσα εlναι ό Κύριος
των 'Εμποδίων. Είσχωρεί στ11ν
αδιαπέραστη ζούγκλα τ·ης ζωης.
ιασχίζει τήν ερημιά, ποδοπατάει
άγκαΟωτούς Οάμνους, λυγίζει καί
ξερριζώνει δέντρα πού κλείνουν
τήν Ά τραπό, διαβαίνει ποταμούς
'dλίψεως καί λίμνες άπογοητεύσε
ω; μ' εύκολία. Καί ό «βαχάν»
του, το ποντίκι Π<J'\J τον άκολου
θ εί παντού, μπορεί νά εισχωρήση
στον σιτοβολώνα ( της Κοσμικής
'ΑλήΟειας) δσο κι' αν είναι χιλει
δωμένος με τά χρυσα κλειδιά τη;
Μάγια. Οι δυό τους μαζί άντι
προσωπεύουν την δύναμι τού Θε
ού νά συντρίβουν κάθε ε μπόδιο
καί νά καϊανικοϋν δσους μπλοκά
ρουν τήν Όδό. 'Αλλά ή δύναμις
του Γανέσα είναι καί δ ι κ 11
μ ο υ δύναμι;, διότι - δπως καί

δλοι οι ανθρωποι - είμαι ό Γα
νέσα, ό 'Εαυτός, καθώς ,ιαί το
ποντ,κάκι, τό ενσαρκωμένο εμπει
ρικό εγώ. Καί δποια .μορφ11 κι'
αν
μου, ο' συμ:t, αντικρυ
,
'ζω πανω
,
βολικός Γανέσα μου δείχνει δτι
εχω, κι' εγώ, την δύναμι ν' άντι
μετωπίσω καί νά ξεπεράσω, καί
νά ύπερπηδήσω τίς άπαιτήσεις
της εφημέρου ύπάρξεως, διότι ε
χω κι' ,εγώ τ11ν δύναμι νά κατα
νοήσω το 'Εγώ.
Ό Γανέσα ιά.ντι.προσωπεύει, ε
πί πλέαν, η1ν Διάνοια του Θεού,
διότι, κατά τόν μύθο, ξεπήδησε
άπο το ν ο ύ της Πάρβατη, της
σ ζύγου τού Σίβα, ό όποίος θεω
ρείται προσωποποίησις της πλη
ρότητο; του 'Α1t0λύτου. Σάν διά
νοια του Θεού, ό Γανέσα εlναι
πάτρων της μαθήσεως. Ή ικεσία
προς τόν Σρί Γανέσα είναι ικεσία
προς τόν Θεό, γιά μιά διάνοια
γερή, δεκτική, διατηρη.τική, επο
μένως για τήν επιτυχία στοί,ς
άκαδημαϊκούς κύκλους.
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ο-

αντιφατικέ::;
ψεις της ί,πάρξεω::; - δηuιουργία::;
(Βράχμα:::), διατηρήσεω:; (Βισ
νού) καί διαλύσεως (Σίβα) έξεταζόμενες από τό έπίπεδο του
Υιι
Θείου, πού τό προσεγγίζε
νείς με την tpώτισι της γιόy;ιrι
- ε1ναι ινα καί τό αυτό !J)ζ προ:;
τ·ην προiλι-.υσι καί ηΊν σηuασία.
λιrτη ή θεική τριός, μαζί μέ τού::;
ελάσσονες αναρίθμητου::; Οεοί,ς,
·άντιπροσωπι-.ύουν τις δυνάμΗ::; και
εκδηλιοσει;:;· τού ' διαιρiτου 'Ε
νός. Ε1ναι ή φαινομι-.νικά μ�το
δαλλομiνη
αιrτοεκδήλωc-ις τη:;
μιας ενεργείας της ζωη:;, ή όποία,
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άν ,ιαι άποκαλυψθι-.ίσα σέ πολλα
πλούς -rρόπου:;, -rελι,ιά είνυ• πi
ρσν ,ιαί ύπερύνω των άλλαγιίJν,
πού τάχα ηΊν άq:οροϋν.
Ή Ίνδι,ιη σοφία, η Ί.διιοΊ
Ορησιιι-.ία, δέχι-.ται την tωι,ιή ϋ
ΠαQξι, τις ϊεριπέτειι:; τη:; ζωης
καί τί::; μορφέ: τοϋ Οανύτου σάν
σκοτεινούς τόνους μιας κοσμι,ιη:
συμφω\ ία::;, πού Ύ) τρομεQή της
μουσιΚ'Ι), κατά παράδοξο τρό;το,
η.ί νι-.ι προς την ύπέρτατη ήσυχ ία
και σιωπ1Ί τού ' πολύτου.
Πράγματι, οί 'Ινδοί δ�ν είναι
είδωλολάτραι.

ΣΗΜΈΙΩΣΕΙΣ
(1) ΣτήΥ 'Ι,διική Τριάδα (Ί1ριιιούρ-τ η) ό Βρά,χuας παροι•crιάςΗαι ι::,;
·Θεός τής δηιιιοι•ργίας, ό Βισ,ού θιος της συ,,:ηρήσιως; Υαί ό }: ί6α, θιο::
-,:ης καταιστροφης. •ο Βρά,χιιας, σύιιδοι.ο, τού ήΗου, έιιq,α\ίt,ιτοι ιιι τέσ
σαρα προσωπα -ιαί τ{σcαρα χιρια, ,yαί ιιεταφέριται ίπί Υwι1οιι. Σίιt,υΎός
-του εtναι ή Σαρασδάτη, θεά. τ·ης τέχνης, της ρτyτοριr,<,ής, τής ιιουσι-ιης
καί της φιλολοΎίας, πού εtκονuζεπαι καθιισιιέ-vη πάΛ ω σι παγαJ\ι κρατώ,
Βισ'νοί,, πού το ϋ,οιιά του παρά
τας ε,α μουσιΥό οργα,ο, η βιδλίο. •
γ,εται άπό την σα;,σκριτιr,<,η ρίt,α β ί ς (ε,ίισέρχεσθαι, διοπτεύιιν), ει,αι, δ
θιός ό πωταχού παρώγ καί τά. πάντα πληρώιl• τω�· 'Ι,�δώ,, :ιοfύ φιλα,
θρωπος, περωδικ.ως ένσαρ.κοί\ιιεν· ος καί κατερχόiμε'\<ος στη γη, ίιτιο μορ
·φην νάνου, καλογήρου, βασuλέως, λιονταριού, ψαριού, χιλι�,ης η κάπρου,
γιά ,ά τιμωρήση η βοηθηση τούς ά:vθρώaιουc, άποφασισuέ'\ος ,ά. ίνσαρ
κωθή σε ασπρο αλογC>, κατά. την ιιέλ.λοοοα καταστροφή τοϋ ,<,ό,σ.μου, γιά
,ά τόν ά,αχαι,ίση. Ή Λακσuμι ει..,αι σίt.UΎός του, 01.ά τη� κω λο\'ης, τοϋ
πλούτου χαί τήc; γΟ'Υ�ιιότητος. Είικ.ο..,ίζεται με τέσσαρα χ{ρια Υαί 11ριιτάει
αΥθος λωτού. Ό Κρίσ,α ιιναι ή όΎδοη ι,σαρ-ιωσις τοi, Β,σ,ού. uοσο
για τόν Γα,έ<1α, τόγ όποίον έπικαJ). οϋ\ται oi. λό,γιο, στο ξεyί,ηιια των
eργων τους, ά.λλά. χαί τ�ιιοϋν Lδιαιτέρωc; oi. έμ.πορειιόuεγοι, καί ό όποίοc
�ιιφανeζετω με κεφάλι έλέφαντος, ιιέ ε, α uό,ον χαυλιόiδοντα, τέσσαρα
χέρια καί Lππεύιl}Υ ε,α μεγάλο πο,rτίr,<,ι, παίζει στήγ 'Ι,διr,<,η μυθολογία τόν
ρόλο τού ".Εριιοϋ.
(2) ΜπαΎΙκαδάιν: τίτ1λος άπονεuQιιε,ος στίς ί�διr.ιές θεότητες Βuσνοϋ
κα� Κ.ρ�σ,a, καθώς καί στους Βοϋδhες. Σα;,σκριιτιrι.ά, σημαίνει «τροοευ
-δαφων».
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ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΣΙ(ΑΛΟΠΑΤΙΑ
της ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
Ύπο SIDNEY Α. COOK
ιtThe Theosophist», Adyar·

ΕΛΕιΝΑ Π!ΕιΤΡΟΒιΝΑ ΜΙlιΛΑΒΑΤΣ ΚΤ
'Εiλαιογραφία He!'mann Schmiechen, 18 5.
Στην αuθουσα τής Θ.Ε. Μ!πενάρες, 'Ινδία.
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�t.
20.

19.
18.
17.

2τ

ΤΑ ΧΡΤΣΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΘΕ I ΑΙ. ΣΟΦ I ΑΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ nΡΟΣ ΤΟΝ

ΝΑΟΝ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΝ
ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤ I ΚΗ Κι\! ΜΑΚΑ
JΔΟΥ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΣιΚ'V\ΟΠΑΤΙΑ

16.

ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗ c-nιΣΤΗΜΗ

15.

ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕhΕΙΟΠΩΙΗΣΕΟΣ

14.
13.
12.
11.
10.

9.
8.
7.
6.
5.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΑ�ΕΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΥ
ΤΟΝ ΘΥΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΔ I Κ I ΑΙ
Γ!Ξ:ΝΝΑΙΑ ΥΠ�ΡΑΣΠΙΣΙΣ
ΕΛιΕΥΘ,ΕΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ TQN ΑΡΧΟΝ
ΘΑΡ
1 ΡΑΛΕΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ
ΠΡΟΘΥ,ΜΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
ΑΔΕΛΦΙΚ,ΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΠΝ.ΕΥΜΑΤΙ�Η ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΑΣ'{ΊjΚΟΤΙΣΤΗ

4.
3.

(Σnμ. ΙΛΙΣΟΥ: Στ\ς 13 συμ
βουλές ,τfις ε. n. Μ. 0δόθn άνω
τέρω r'ι σχnματικn παράστασις
τfις κλίμακος, r'ι όnοία άρχίζει,
φυσ κά, άnό τό nιό χαμηλό σκα
λοπάτι καί προχωρεί στά ύφnλό
τερα. 'Επομένως, τό κείμενον
διαβάζεται άnό ;τά κάτω (άρ. 1)
nρός τά δνω (21).

Η ΤΡΑΠΟΣ προς την Γνώ
σιν δεν εlναι εϋκολη - ελεγε 11
'Έλενα Πετρό6να Μπλα6άτσκυ
- και ή προσέγγισις προς την
' λήθεια μπορεί νά έπιτωχθη
μόνον μέ την άφιέρωσι μιας όλό
κ,ληρης ζωής. 1εταξύ των όδη
γιώιν πού έκληροδότησε στους
σποuδαστάς της Θεοσοφίας εfναι

2

ΙΛLΣ Ο Σ

καί τα «Χρυσά σκαλοπάτια», δ
που έχρησιμοποίησε τ11ν αλληγο
ρία της κλίμακας για την πνευ
ματικ11 <�ά.ναρρίχησι» τού μαuη
τού.
Τό δτι 11 Ε. Π. Μ. μιλάει για
κλίμακα ύποβάλλει τ11ν ί.δέα δτι
πρέπει να ύπάρχη τάξις καί δ.σ
δοχ11 στίς βαΟμίδες, καί δτι ή
κλίμακα εχει τέτοια μορφ11 καί
κατασκευή,, ωστε κάΟε βαΟμίδα
πρέπει να πηδιέται σέ κανονισμέ
νη διαδοχ11. Εlναι έπίσης προφα
νές δη ό έπιΟυμων να φθάση
στην κορυφ11 δεν πρέπει να πα
ραλείψη καμμία βαθμίδα κι' αυ
τό πρέπει να γίνη μέ τ11ν καθωρι
σμένη σειρά, διότι πρόκειται περί
-κλίμακας, οχι μόνον συμβολικης,
άλλα και κλίμακας στ11ν διαγωγ,Ί
της ζωής.
'Η κλίμακα είναι χρυση, διότι
την αποτελούν, μέ τ11ν μορφ11ν
, ' • '
'
βα 0-μι'δ ων, α.ρχες αγνες, φωτεινrς
και ασπιλες αρχές. Χρυση καί
ενδοξη είναι και ή ά·νάδασι; η,
δπως προτιμά να την αποκαλη ή
Ε. Π. Μ., ή αναρρίχησις, ενεκα
των δυσκολιών για τό ανέβασμα
σέ κά�θε βαθμίδα.
Τα σκαλοπάτια πρέπει να πε
ρασ'clούν ενα προς ενα, χωρίς νά
ύπερπηδηθη κανένα. 'Εδώ δέν
-συγχωρείται καμμία ακροβασία.
ιότι ή κλίμακα εχει τό σχημα
της έξελίξεως, ή όποία είναι α
δύνατη χωρίς τ11ν κανονική δια
"δοχή της προόδου. 'Όταν, μάλι
στα, μπορέσουμε να άντιληφΟοί:
με η1ν κατασκευι) της κλίμακας
αυτης, θα πάρη μια καινούργια
,σημασία και αξία.

1969

1. Ζωη καθαρή.
Είναι ή απαραίτητη βάσις για
κάlθε έσωτερική άνάπτυξι. 'Απο
τελεί ενα στάδιο προόδου οχι εί
σέτι συνειδητό, που πρέπει να
έπιτε χθη στην συνήθη πορεία
της έξελικτιικης κινήσεως, χωρί;
ειδική συνειδητή προσπάιθεισ.
Δέν εΙναι αναγκαίως ή συνέπεια
διανοηrrικ(Ϊy\1 έξυψώσεων, ουτε
ΤΙίλήρους τελειοποιήσεως τού χα
ρακτήρος, αλλά μια κατάστασι:;
γενικής καλωσύνης, ενα πνεύμα
συνανθρωπvσμού, έκείνο ΠιΟυ θα τά
λέγαμε μαγνητική άγνότητα. Ε"
συναντάται στον ανθρωπο, που ή
της GU''
εκφρασις η Ύ] έκδήλωσις
:
ειJδήσεώς του είναι ακόμη πρωτό
γονη, άλλα ,σ' έκείνον που εφθασε
εναν ώρισμένο τώτο διαγωγής κα1
ανθρώπινης σuμπεριcpορας, ,Ί ό
ποία μπορεί να γίνη βάσις περαι
τέρω έσωτερικης ά,ναπτύξεως. Εί
ναι μια κατάστασις δπου εepθασε
ό ανΙθρωπος μέσcρ άσυναισθήrrου
έξελικτικης προόδου, μέχρι τού
0'
σιημειου οπου I αρχιση να ι;(Ηι '·
'
".) .
'Η
ενσυνει'δ ητη προσπαuεια
1\fuλαβάτσκυ χρησιμοποιεί για το
είδος αυτο της ζωης την άγνλι
κη λέξι clean, που σημαίνει καθα
ρή, άγνή,, διαυγη, Θα μπορούσF
να πη κανείς καί: φωτεινή. �1ιfι
ζ
ωη, η οποια να μη συνεπαγεται
ονειδος οιίτε εναντι τρίτων, ουτε
εναvτι τού !ιδίου τ{)ύ έαυτοi:i. Κα
θαρή έξωτερικώς και έσωτερικω;,
χωρίς τοξίνες ε:χ,τροπών. Τέλος,
μιά ζωη π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ
η ς γιά τ ην ένσυνείδητη σ:νο
δο.
f
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2. Νοuς άνοικτός.
'Εδώ άρχίζει ή συνεργασία (μέ
τό Οείον σχέδιον). "Εω; εδώ ή
εξέλιξις δίχως την δική μα; συ
νειδητή βοήθεια καί κατανόησι
έδημιούργησε μια ζω11 καΟαρi1
καί ανέπτυξε μέσα μας την ίκανό
τητα της ένσυνειδήτου αuτοκυ(>ι
αρχίας. Τώρα επιτελείται πρόο
δος. Προλήψεις, προκαταλήψεις
καί νοητικές προσηλώσ,εις πρέπει
νά παραμερισΟοϋν. Τό σίrνΟημα
ε!ναι «δεκτικότη;», τό ξεκλείδω
μα τού νοϋ, για νά έπιτρέψη τ�Ίν
εξέτασι ·νέων ίδεων, εστω καί αν
τιφατικών, πού εως τώρα απερ
ρίπτοντο α-ύτομάτως. Στο έξης, ό
νοϋς δεν πρέπει να αποδέχεται
ίδέες από αυτοματισμό, οϋτε ν' α
πορρίπτη ίJ.λλες, ώτό δυσκολία
προσαρμογής. Τυφλή αποδοχή t)
τυφλή απόρριψις δεν αποδεικνί1ει
την όρθότητα η την σφαλερότητα.
'Όταν μια καινούργια ίδέα φαί
νεται αντίθετη στίς άντιλήψει;
μας, πρέπει να την επανεξετά
σωμε, άλλα χωρίς να διστάσωμε
να άναθεωρήσωμε καί τίς αντιλή
ψεις μας. 'Εξελίσσονται καί αί
&ντιλήrψεις καί δ,τι σήμερα φαί
νεται σαν μια άπλη αποψι;, αί•
ριο, στο φως μιας μεγαλύτερη;
σοφίας, μπορεί να γίνη αλήθεια
αίώνια. 'Εξ αλλου, άντιλήψει;
t:t
,
ι
,
�
ησσονος σημασια
; πρεπει ν αντικα'tΗστανται άπό αλλες πλατί•
τερες, γενικιίnερες, περιεκτικώ
τερες. Τό ·να διαμορφωθη ετσι ό
νοϋς ά ν ο ι κ τ ό ς , ά:τοτελεί
άνέδασιια σ' ενα σκαλοπάτι τη::
χρυσης' κλίμακος.
' λλα ή ενθάρρυνσις της άμφι-

2)

δολία:; δεν σημαίνει καί ζωi1 σέ
συνεχή άδεδαιότητα. Σημαίνει
μόνον διαρκή άναζήτησι, ζωή μέ
βεδαιότητες λίγο ελαστικές, γιά
να άφήνη πέρασμα σέ μεγαλύτε
ρη γνωσι. Σημαίνει ελεγχο, ά
ξιολόγησι, επαλήθευσι, παγίωσι
ένός πυρήνος ά.λήΟειας, πού νci
είναι καταδικός μας, καί περιοδι
κώς επανέλεγχο για να βεδαω,
Οοϋμε δτι ό νοϋς μα; Ffναι έπαρ
κιί)ς ελαστικός γιά ν' άπορροφήση
μια νέα άλήθεια.
Ό Τοσκανίνι, ό διάσημος διευ
θυνη\ς όρχήστρας, διετύπωσε το
ίδεώδες του μ' αίrτη τή φράσι:
«'Αφήστε την ' λήθεια να λάμ
πη άνάμεσά μας ζωνταν11 καί α
ιθ ικτη». 'Άθικτη, σημαίνει απεί.
ραχτη, πλήρη, σιέ δλον τον δυνα
μισμό της.
'Ένας νοϋς ανοικτός καί δε
κτικός, ό δποίος, ταυτοχρόνω::,
θα αποκλείη παν δ,τι είναι κατώ
τερο καί άσυμδίδαστο με τό προ
ηγοί•μενο σκαλοπάτι, για t1lν <(Κα
θαρή ζωή».

3. Άγνη καρδιά.
Καί πάλι διατυπώνεται ή ιδέα
περί καθαρότητα; τη; ζωη:: στην
συγκεκριμένη περίπτωσι της καρ
διάς. Ή καρδια είναι τό οργανον
ελέγχου, πού άποφασίζει αυτό
πού θέλει να μεταδώση ό νους. Ό
,,ους αποδέχεται η άποκροί•ει, άλ
λα επίσης συγκρατεί καί διαϋιδά
ζει σέ αλλους. Ή καρδια επιτε
λεί μια εργασία επιλογής. Ή (,
γνή καρδιά θα έπιτρέ-ψη στό νοιi
,,α μεταδιδάση μόνον τό άληθινό.
Θ' άποκρούσn τό ψεί•τικο, αυτό
πού είναι α ίτία πλάνης, πού βλά-
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πτει. � ιJακάριοι οί καΟαροι τfι
καρδί.q., δτι αύτοί τον Θ&όν οψο, ται» (ΜατΟ. 5 : 8). <<'Όψονται»,
Οά tδοϋν, σιημαίνει δτι θ' αναγνω
ρίσουν η Οά γ ωρ�σουν τον Θrο.
Θά γνωρίσοuιν το, καλόν. Ί-Ι καρ
διά είναι το όργανον της άνrιλή
ψεω.; και κατανοήσcως. Ί-Ι κα:_:,
διά. μεταβάλλει, διότι, ένώ ό νοϋ;
δtχεται και έ ετάζει το παν, 1i
καρδιά επιτρέπει μόνον στο ά·
λη'dές νά 1θριαμβεύση. Σύ Οηιια,
λοιπόν, αυτης της βαθμίδος εί,αι
<�μεταλλαγή».

4. Πνεuμα ζωηρό.
Ζωηρο Ο�λει ν' πη ό υ, διεισ
δυτικό, έπίμονο, φλογερό, ακτινο6όλο, ετο�μο, tνθουσιώδες.
Πνεύμα, θέλει νά πη γενικώτε
ρα την, διανόησι, την lπιΟυμίC'
γνώσεω , την προσπάθ ια κατα
νοήσ�,ως. Το ... ωηρό πνε-μα είνω
ύπέρτερο του άνοικ-rοϋ νοϋ. Εtναι
μια όρμή, μια φλόγα στην άνα
ζήπ:ησι της γνώσεως.
Το ανοιγμα τού νού έπέτρι·:ψt
τ11ν γνώσι πολλών πραγμάτων.
''Εξετ�σθηκαν, σ,έ διάφορους βα
θμούς και οψεις της γνώσ1οως. '
νοίχτηκαν πολλές διώρυγ�,ς τη�
μαίθήσεως. ' φυπνίσdηικαν πολλά
ένδιαφίροντα. Καί η καρδιά ){α
τέδειξε τίς αξίες τού νού. Τώρα
προστίθεται ή οξύτης της διανο11
σεως, ή φλογερή καί ένεργός ά
ναιζήτησις. Το σύν'θημα είναι <,α
ναζήτησι �"Ας έπιθεωρήσωμε τώρα τι(
τwσαρες πρώτες βαθμίδες τη
· ς
χρυσης κλί.μα%0ς,
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1. Ζωή καθαρή. - φυσική1
αtΟερική - μαγνητική
άστριική - θυ-μικ11
2. Νους άνοικτος - νοητικόν
3. Καρδιά ιάγν11 - uδιότης δι,
αισΟητική
4. Πνεύμα ζωηρό - ,θέλησις.
Ξεκινώντα , λοιπόν, το ανέβα
σμα στην κλίμακα τrις ...ωης, με
σύνηθες 'εφόδιο τrιν καθαρότητα,
άνεΜ1,καιμε τρείς βα10μίδες, πρα
γματοποιώντας ,κάτι άπό τις ίδι'
τητες του νοη,ηκού, βουδδικού
και άτμικοϋ πεδίου: νους, καρ
δ,,ά, θέλησις, σέ συνεργα,ι,;ί,-χ για
τον σκοπό.
Σ' αυτές τιc τέσσαρες βαθμί
δες βλέπομε να καθορίζωνται δια
δοχικά σέ αυξουσα tπιρρο11 δλrς
τις ίιδιότητες και δυνάμεις τού
ανθρώπο .
Βέβαια, είμεθα άκόμη στ11ν άρ
χή της λι:.ιτουργίας των, άφου εί
με'dα μονάχα στις τwσαρες χαμη
λότερες βα10μίδες της Χρυσιης
Κλίιιακος, από &του πρέπει νά
αρχίση το ανέβασμα, μέ tνσυνεί
δηttη ασκησι των uδιοτr1των χ.αί.
δυνάμεων αυτών, για νά ιιπορέ
σωμε να πλησιάσωμε τ11ν επόμε
νη ανώτερη μαθμί α. 'Όλες αύ
τές οί βαιθμίδ�,ς δεν είναι παρά
μια προετοιμασία για η1ν πέιι
πτη.

5. Πνευματικη άντίλη
ψις άσυσκότιστη.

'Εδώ αρχ' ει 1i έπαφή μέ η1ν
Σοφία. Μέ τ11ν προετοιμασ, ία πού
προηrγ1Ί'θη, με την βαΟμιαία α
παλλαγή τc'ί)ν πέπλων, μέ το ανοι
γμα του νου, τον tξαγνισμό της
καρδιάς, μέ την ανάληψι της α-
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ναζητήσι:ως. 1ιά ,καρμικ1Ί βάσις
rχι-,ι θ εμ ε.λιωΟη ίmοσυνειδήτως.
Ή έργασία αύτή θά α"οίξη τόν
δρόμο πρόc τό.ν Σ?ωπό τη:; Ζωή:,
πρός η1ν γέννησι τη:; συνf .δήc-.ι:
ως περί τοϋ εσωτερικοϋ ;ιαι μι ί
ζονος 'Εγώ μα;.
Τό σύνΟημα της βαΟμίδο; αυ
της 1:Ιναι «ε"ηιιέρωσι:;>>, uι: τψ
rννοια της άναγνωρίσεως του
Μι γάλου Σχε.δίου, ιά"ακαλ υπτοιιε
νου ά.ττό την φ�',σιν τοϋ Έαυτου,
έπομένως και μί: την εν, οια τη;
άφετηρίαc για μια νέα καί πληρr
στερη t:ωή. Νοϋς, καρδιά, Ί)ελη
σις άναtητήσεω; Οά εκπαιδΕυ
Οοϋν μερικω:;. Και {)ά (η:ι ))0οϊ,
σ' ε.ναν καινούργιο tλι:.γχ,> ι,Λ
σ' Ε'ναν ύψηλότερο σκοπό. ίν Ε i
ναι πλέον αί ιδιότηης τού νοϋ.
eστω καl άξιοποιημένες άπn η' 1 ,
κρίσι τηc; καρδιάς, που ΥUΟ>Ι)
νοίrν. Είσέρχεται στόν αγώ,,υ
μια νέα δύναμις βασι'"Όμfνη σ"
πνιυιιατικά βάθρα. ί χαιιηλόη
ραι άξιώσεις ξαιεράσθηκαν, αί
ί!διότητες ύπεϋλήθησαν σί άσφαλη
{λ�γχο. ''Υ'πάρχοινν άκόιιη ϊά\10τε περιορισιιοί, άλλα ό όρίζων '
νυψώθη χ,αl ή ζω11 παίρνει νi.α
κατεύdυνσι. Ξεκινάμε άπό ενα Πf
δίον υψη λότερο, άψοϋ εγί,1αιιε
ύπόλογοι άπέναντι στό ' νώτερο
0
Εγώ καl βα8μηδόν άποδίδοιιε
λιγι.ί>τερη προσοχή στις άξιώσΕL:::
·τοϋ κατωτέρου εγά,.
Σ' αύτή την φάσι τη:; άφυττνί
σεως τη:; πνευματικής διαγνώσ- ως- φθάνομε ν' αντιληφθούμε πώς
οί διάφοροι περιορισμοί αuτο
-επι6άλλονται, δπότε άρχί�ει ή
προσπάθεια της ίmερνικήσεως
καl μετα6ολης των επιδεδλημένω,

συνθηκ<1ν. 'Έχει λεχθη δτι καμ
μιά εξαιρετική πρόοδος δεν Ε'χι:ι
έπιτι:υχΟη, παρά μόνον από εκεί
νους πvυ πίστεψαν δτι εχου'\, ιt: σα τους δύναμι ά"ώτερη άττό τι;
-rτει�ιστcΊσει:;. Τό Κάρμα ώ; Νο
μος δι,ω1οσύνης η;Jρα άναγ"ωι�ί
ζεται Υαι γί, εται άποδει<τον με.
τ11ν ε\\'οια της «εργασία:;».
l\E τό άνέ6ασμα στην πέιι ττ:τη
βαΟμίδα θά πραγματοποιηΟη ι:
να:; , έο; προσανατολισιιό:;. 'Ι..:δώ
ίmάρχΗ μια ενέργεια διαφορετι
κή, ενας σκοπι'>::: πιό ύψηλό:;, μια
ζωή πιο βαdειά, ή επιρροη � .n;
Μεγαλυτέρου ' δι:.λφοϋ - 'ίσω:::
μί τόν διαλογ σμό -- μιά καταν/η1σις τοϋ δτι οί ίίνΟρωποι ζu1ίν ατό
κράτος πνε.υματικοϋ νόιιου, ό ό
ποίος πρ{πει νά επιt,ητηΟη, , i
τηρηθη.
ΚαΟώς ή διευκρίνησις τη:; α"
τιλήψεως προχωρεί, ή ζωή παί•Η
νά κυδερναται άπό τίς περιστά
σεις και τlς εξωτερικές ελξει:;,
άρχίζει να όδηγηται εσωθεν. Βα
θμηδόν δ νοϋς καl δλες οί ιδιότ11η:; ιιένοι: ελι:ί,Οcρες νά συνερ
γασθούν στήιν πρακτική εφαρuο
γή της νέας άντιλήψεως .'ΙΙ πvι υ
ματική ω11 εκείνων, οί όποίοι Οά
άκολουθήσουν την πορεία, ύφίστα
ται ριζική μεταμόρφωσι. Έργα·
σία καl ενεργός ίm .ηρεσία παίρ
νουν την dέσι της παiθητικη:; κr1λωσύνης. Εύθύνη καl καΟηκον
παίρνουν νέα βαθύτερη ϊννοιιι.
ύτή ή πνευματική ά.ντίληψ,;
μπορεί να κάιιη την ζω,1 Πιό ΠΕ
ρίπλοκη, άλλά μέσ' άπό τί:; μάχε;
άναδύεται μια νέα δύναμις ίσχυ
ρότερη.
1
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6. 'Αδελφ ικότης προς
δλους
Οί πρώτες τέr-σαρFς βαΟιιίδ��
αντιπροσωπεύουν τ11ν άπόκτηr,ι
προσωπικών ίκανοτήτων: καΟιι
ρότητα ζωης, νοητικό άνοιγμα
άγνότητα καρδιάς καί ζFC'ις ε
ρεύ,,ης. 'Η ανακάλιrιΙ ις πεδίοι:
και σκοπού ανωτέρων έπιτιιέπ '
στις ίκανότητες αύτες ν' ακτινο
δολ11σουν προς τα εξω. 'Από ηΊ,·
εκτη βαθμίδα και πιο πάνω τό
βλέμμα τείνει προς τα εξω καί
έκδηλώνονται μια ίκανότης ά,κτι
νοδολίας, [να α'ίσΟημα εύγνωμο
σύνης, άναγνωρίσεως καί αδελφω
σύνης πού περικλείει τα πάντα.
'Όταν 1i πνευματικ11 αντίληψις
προχωρήση και διαπιστώση τ11ν
βαθ
ι ύτερη 'ενότητα της άν'uρωπό
τητος, τίποτε δεν μπορεί πια ν'
απακλεισ,θη. Δεν ύπάρχει πια δριο
στην αδελφωσύνη, διότι, αν είναι
αληθινή, δεν μπορεί να τ11ν αρνη
θούμε σε κανέναν. Δεν μπορού
με πια να ζούμε ύο ζωές, μία
πλ11ρη αδελφικού πνεύματος καί
μια αλλη στερημένη.

7. ·Ετοιμότης προσφο
ρας και άποδοχης
συμβουλών.

'!Εάν είναι δύσκολο να έπιτευ-
χθη ενα &,δελφικό πνεύμα πού να
άγκαλιάζη το Μν, πολύ πιο δύσ
κολο είναι ν' άνεβη κανείς στο
εβδομο σκαλοπάτι της Χρυσή::
κλίμακος: Το να προσφέρωμε μια
συμβουλή, με εtλικρίνεια και σο
φία, ωστε αν ακολουθηθή να προ
έλθη άγαθό και οχι κακό. 'Η προσ
φορα συμδουλης πρέπει να γ�νε-
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,
ται με κατανοησ,ι, δ'ιχως α'ξ'ιωσι
&ποδοχης, με &νεκτικη στάσι καί,
ακόμη , με αιδιαφορία για την μη
ά.ποδοχη.
'Ακόμη πιο δύσκολο πράγμα εί
ναι ή άποδοχ11 συμβουλης έκ μF
ρους μας. 'Αποτελεί άπόδειξι α
δελφότητος ή ακρόασις της συμ
βουλής άπό πρόσωπο πού 'aέλει να.
μας βοηθήση, ή αποδοχή και 1'1
θέσις εtς έφαρμογ11ν μιας καλη;
συμβουλης από δπου και να προ
έρχεται. Σ' ενα τέτοιο πνεύμ'Χ
άδελφωσύνης, που το αναπτύσσε
ή καλλιέργεια της έποπτείας, 11
προσφορα και αποδοχη συμβου
λών αποτελεί την ανταποκριτικ11
χαρα μιας &δελφικης σχέσεως.
Στ11ν λέξι συμβουλ11 περιλα�
βάνεται καί ή εύρύτερη εννοια
της διδαχής, έφ' δσον ε'ίμεθα εί;
θέσιν να διδαχθούμε. Στην περί
πτωσι που είμεθα εL; ·θέσιν νιι
διδάξωμε, άναλαμβάνομε ιrην μc
γάλη ευΟύνη να καταστήσωμε τ11ν
διδαχ11 αποδεκτή.

8. Αίσθημα καθήκοντος
προς τον Διδάσκαλο.
Ό Διδάσκαλος ακολουθεί εναν
κανόνα: Διδάσκει εκείνον που το
επ�uυμεί και τον εμπιστεύεται.
Δεν είναι γενναίο να α.κούη κανείς
ενα διδάσκαλο δίχως σεβασμό. Ί Ιμά�θησις προϋποθέτει έκτίμησι καί
εμπιστοσύνη, αλλα δεν συνεπάγε
ται παγία ύποχρέωσ,ι απ1jδοχ1Ί;.
Είναι · και νόμος της Φύσεως,
δτι διδάσκει μόνον εκείνον που τ,,
θέλει. Τα καρμικα μαθήματα -τ!1ιΊ
δεν αφομοιώθηκαν θα ξανα Τρί
σουν πολλες φορες μέ αυξουσα

1969

ΤΑ ΧΡΤΣΑ ΣΚΑΛΟΠΆΤΙΑ

δι'ιναμι, ωσπου να γεννηΟη στu τ:
λος ή επιθυμία της άποδοχη; το�
διδάγματος. Περιπλανιίψf0α ιιu
κρυά άπό κά'dε ο-ψι τη.; άλήΟεω:;
μέχρι τη; στιγμής πού θά ε'ίμεΟιι
ετοιμοι να την δεχθούμε. Γι' α;
τό όφείλομε νομιμοφροσύνη ά:τi
ναντι εκείνων που άποδεχόμεΟr�
προσκαίρως ώς διδασκάλους.

9. Πρόθυμη ύποταγη
στις έντολες της
'Αλήθειας.

Ή βαΟμίδα αύτή συνεπάγεται
εμπιστοσι'ινη προς την άποκαλυ
πτομένη δι' εποπτείας 'Αλήθεια.
έν σημαίνει, βέδαια, και τυφλ1 1
παραδοχή, ο υτε δουλικότητα η ά,
δράνεια νοητική η δποιαδήστοτε
αλλη σιτάσι άρνητικης ψυχη;. Σ η
μαίνει, νομίζω, μάλλον, μια. ύπο
ταγ11 επηρεασμένη και διευθυνό
μενη άπό την ' λήθεια προς ε
κείνο που iiδη ε!ναι γνωστό ώ;
' λήθεια. έν εlναι ύποταγή γεν
νημένη άπλώ; άπό τ11ν έ:τιΘυμία
της ύποκλίσεως, άλλα ύποταγ1Ί
σηΊν ' λήθεια που απορρέει ά
πό nΊν επι'dυμία τη; συμμορφ<ί1σεω:;, cbτό τό άνώτερο εγώ μας.
Έξητάσαμε 11δη ηΊν δεύτερ •.
δμάδα τιί>ν βαΟμίδων της Χρυσή;
Κλίμακος. τΗσαν βαθμίδες άνα
πτύξεως της σχέσεως μεταξυ ιl
/')· λcrών, διδασκάλων και εκπαιδευ
η1ν και μαθητ<ί>ν σχετικά μέ τί;
εντολες της 'Αλήθειας. θ' ά.κο
λουθήσουν οί. βαθμίδες της άπο
δείξεως, της εφαρμογής, ή δμά&
των τεσσάρων τελευταίων βα'dμί
δων, που δφείλει ν' άνεδη ό μα
θητής γιά νά προσεγγίσιη στόν
1
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Ναό της Θείας Σοφίας. Άνεδή
καμε τις βαθμίδες της άποκτήσε
ως αύτοκυριαρχίας καl των Οαυ
μασίων σχέσεων άδελφότητος,
που εΙναι στάδια διαδοχικά και
ουσιαστικα
,
' για, την
,
'Ατραπο.
,
Τώρα ερχεται ή στιγμή της δο
κιμασίας.

10. Θαρραλέα άντοχη
στην προσωπικη
άδικία.

Πρέπει δ καΗένας να μάθη να
στηρίζεται στί; δικές του δυνά
μει;. "Αν ή εποπτεία τού άπεκά
λυψε τήν 'Αλήθεια, θα βρη άρ
κετό θάρρο;. Λίγα μπορεί να λε
χθούν γι' αύτήν την βαθμίδα.
Κατά ηΊν ανοδο, κά'dε ανθρωπο;
βρίσκει δτι ό δρόμος του γίνεται
όλοένα και πιο άτομικός, διότι
εχει όλοένα και πιο πολυ εκλεγη
άπό τόν Έαυτό. Τά μαι()ήματα εΙ
ναι τα 'ίδια, τό πνευμα άδελφωσ ύ
νης και οί. σ,υνανθρώπινες σχέσεις
γίνονται πιό δυνατές και πιο πε
ριεκτικέ;, αλλά ή ζω1Ί γίνεται δλο
και πιό μοναχική.
'Η ί.στορία είναι γεμάτη από
παραδείγματα άντοχης σηΊν προ
σωπικ1Ί v.δικία. Οί. δοκιμασίες ερ
χονται άπό παντού και γίνονται
δεχτέ; γενικά_ μέ την σιω:τή. Ί-Ι
άτομικ1Ί ύπεράσπισις είναι μα
κρυά πιά. 'Εκείνο που εχει τώρα
σημασία είναι ή ύπεράσπισι; τού
«Ί\fεγάλου 'Έργου».

11. Έλεύθερη διακήρυ
ξις άρχων.

Είναι ά.-τόδειξις της γνώσεώ;
μας, της βεδαιότητός μα;, των πε-
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ποιΟήσεών μας, άλλα συνάμα εί
ναι καί απόδειξις όξυδερκεία;
καί Οάρρους. 'Όμως, μια διακή
ρυξις άρχων δεν Οά εlναι λιγώ
τερο Οαρραλέ.α, οϋτε λιγώ-rε()ο α
ποτελεσματική,, αν γίνη μέ τρόπο
ε ύγενικό και σε6άσμιο. Τουναν
τίον, ή φανατική και χονδροειδ1Ίς
ύπεράσστισις μπορεί νά δώση α
ποτέλεσμα αν-rίaετο τοϋ επιδιωκο
μένου.

12. Γενναία ύπεράσπισις
των θυμάτων της
,
α> δ ικιας.
Και εδω απαιτεί-rαι οξυδέρ
κεια. Εlναι σχετικά εϋκολο νά
όρμήση κανείς ά.περίσκεπτα στι1ν
ύπεράσπισι και βοήΟεια ένός προ
σώστου. Τό δύσκολο εlναι να άν
τιληφθη πότε και πως νά βοηθή
ση. 'Ί'πάρχουν περιστάσεις που ή
σιγή αποτελεί, γιά την στιγμή,
-rην καλύτερη ύπεράσπισι, δταν ά
πο6λέπει να βοηθ11σ1η τους πα
θόντες αδελφούς μας να αντιλη
φθούν σε τί εκείνοι εφταιξαν.
Και τώρα, στο τελικο σκαλο
πάτι.
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13. Συνεχής ένατένισις
του άνθρωπί νου
Ίδεώδοuς. Πρόοδοι
κιιi τελειοποιήσεις.
Ό μαθητής όφεuλει νά διατηρη
ζωντανο -ro 'Ιδεώδες, οχι μόνον
στ11ν θεωρία, άλλα και στην πριί.
ξι, με ενέργειες αδελφικής συν
δρομής.
Κάθε ατομον ανε6αίνει τά Χρυ
σά σκαλοπάτια με τον δικό του
ρυΟμό και γίνεται εν τέλει στήλη
στον Ναό της Άνθρωπότη-rος.
Εlν' ενα ταξίδι μακρύ, αλλά γοη
τευτικό, που εκτελείται με η\\,
συντροφιά και αλλων άδελφων.
υτος εlναι ενας τρόπος έρ
μηνείας -rων βαθμίδων της Χρυ
σης Κλίμακος. Ή διά-rαξίς των
και ή διαδοχή των δείχνουν την
'Ατραπό, που θ' ακολουθήσουν δ
λοι. Διόtι ή Άτραπος δεν εlναι
μια αυθαίρετη αντίληψις, αλλά
μια φυσικ11 διαδικασία, που δεν
θά ξεφύγουμε οϋ-r' ενα βημα τη;.
'Ολόκληρος δ κόσμος, δλες οί εμπειριες,
κα''θ ε τι' το' ζωντανο' συ,''
κροτούν την «Χρυση Κλίμαr.ω).
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'Ιδεοπλασία
'Αποσπάσματα διαλέξεως
του ίατροu κ. ΘΩΜΑ ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ
ΠΕΠΛΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ καλύπτει τό ψυχ•κό φαινόμενα κα\ ή Έπι
οτήμn μόλις, τώρα, '11pοσπαθεί νQ τόν όνεγείρει - εΤnε ό Ιατρός κ.
ΘΟΜΑΣ ΛΑΛΑΠΑΝΟΣ, μιλώντας σmν Διακiδειο Σχολι'ι Λαοϋ των Πα
τρων. <('Ελπίζω - προσέθεσε - δτι τό ψυχικό φαινόμενα θό μελετn
θοϋν βa"θειά οτό σύντομο μέλλον· καi έλnίζω, δτον ή αγνοια γίνn
γνωσις κ;αi ή όnιστία πίστις, ΘQ ξnμερώσn γιό τήν όνθρωπότnτα μιό
καλύτερn αϋριο)). Πιό σuγκεκρ μένn έλπίδα του είναι δτι θό λειτοuρ
γr.σn (<κάιnοτε>> 'Καi στό έλλnνικό Πανεnιστήμ α ό κλάδος τnς Ψυχο
φυσιολογίας.

τ

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΘίΕΜΑ της δμ•.
λία.ς του κ. Λια.λαπά.νου ήτα. Υ
ή ίδιότης του ψυχοδυνα.μισμου
πού λέγεται Ί δ ε ο π λ α. σ ί α..
ΕΙ,ια.ι ή ίδιότης του ?pyα.νισμου
πού μετα.'Όpέπει τήν ί δ έ α. ο¾
φ α. ι v ό μ ε γα. ύ λ ι κ ά. �όν 8ρον έχρφιμοποί σε πρώτος δ
Diran de Gro τ'ό 1960, γιά. νά.
χα.ρα.ικτηρίση την έπίδρα.σι της ό
ποοολης του ύπvωτίζοντος στόν
ύπvωτιζόμε νοv. Άρy&tερα. δCho
rowicz εδωσε στον δρο τήν σημε
ρινή του σημοοσία, δηλ. τήν έπ(
δραισι της 'Lδέα.ς επί :ής αrλ, ης
Ό Δα..ροϊνος πρώτος έσπούδα.σε
τό φα.ινόμιενοv α.ύτό, στή'Ι μορφή
του μ ι μ η τι �σ μ. ο ϋ, πού πα.ρα.
τηρείτα.ι δτσ.v εvα. ζώον άιφομο:ώ
νει β�θμια.ίως τό χρώμα. κα.ί τό
σχήμα. τοϋ 11:εριοάλλοr.ος γιά.
σκοπούς α.υτοσυvτηρήσεως η &.
μύvης.

Σχετικά. μέ: τόν μ ι μητ ι
σμ ό, δ κ. Λα.λα.πσ.vος ανέφερε
τά έξης:
«Στίς στέ'ππες κσ.ί τήν ερημο ε
πικρατεί δ κιτρινωπός η δ γα.ιώ
δης χρωμα.:ισμός. Στίς πολι'Κlέ;
χώρες, οπου τό λαιμπρό άσπρο
χρώμ.α. του χιονιοϋ ύπάρχει μονί
μως, βλέπομε τίς &.ρκουδες κα.ί
τούς λα.γούς αισιπρους. Ό κόσμος
τών φυλλωμάτων είναι πρά.σι νος,
οπως τά. βατράχια., οι &.κρίδες, οι
κάJθετες
σα.ϋρες, οι κά. νθα.ροι.
γραμμές στό ζέορο κα.ί στήν, τί
γρη ένα.ρμο'1:ζοvτα.ι -:ελείως μέ
τήν ζωή τών 'θηλαστικών σ.ύτών
πού ζου'ι'iε σέ πε1διάιδες μέ: ψ-ηλά
χόpτα. απου τό πράσινο χρώ1ι1,α. τό
εχουν κάνει πυρόχρυaο οί κ<Χυ
στ�κ,ές ήλια:κlές αικτίνες. Τά ζώα.
πού εχουν διά.σ,τιχτο δέpμ
, α., οπως
δ Πά.νθηρα.ς κα.ί άλλα., κ<Χί κα.τοι
ά.Υε6α.ίνουν στά.
κοϋν σ"C'ά. δάση

οι

η
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δέντρα. τή νύκτα., ά.cρομοιώνοντσ.:
τελείως με το χρωμα. των cρuλ
λωμ.ά.των η των κλωδιων. υΟτα.ν
ενα. ζωο ά.να.γκα.σΟη ν' αλλάξη
δια.μονή, πα.ρα.τηρείτα.ι τιχχεία. η
κα.1. βρα.δεία. αλλα.γή -:ου χρωμα.
τι,σ;μου του ζώου, κι' α.uτο οcρεί
λετα.ι στήν λεγομένη χρωμα.τικη
λειτουργία.. Δηλ(JJδή, με τήν χρω
μα."tική λει"tουιργία. γί yεται σuστο
λη κα.1. διαισc0λή των χρωμοφό1ρων κυττάρων της έπ:δερμίδος.
Ε!να.ι τόση ή δύνα.μις στην ώcρο
του χρώμωτος, ωστε μερι
μaίωσι
,
κά. ζωα. ά.λλά οuν χρωμιχ ανάλο
γα. με τήν ωρα. του ετους, &πως ·η
έρμίνα., κιχ1. δ λα.γος στίς πιχγω
μένες χωρες, πού cον χει1J,ίίJνα. ε
χουν α.σπρες γουνες καί τό κιχλο
κα.ιρι κί"tpι �ες.
Τά. πρωτεία. δμως στήν ά. cρ ο
μοίωσι του χρ, ώμα."tος, τήν εχ1ει δ
Χα.μα.ιλέων. «Σ"tά. "tα.ξείδ:α. μου
λέγει δ Τα.νάγρα.ς - κα.ί μάλι
σ:α. στίς Κα.να.ρίοuς νήσους, ά.γό
ρ α. Χα.μα.ιλέοντα.ς, τούς ειδενιχ
στο κΙ �κΥ.ινο πα.φα.πέτασμα της
κα.μπίνα.ς μου, κα.ί δτα.ν γύριζα.
σε λίγο, δύσκολα. κα.τόρθωνα. νά.
τούς δια.κρίνω».
Ή θα.λα.σσινή γλωσσα. άν με(
νη λίγες ώρες στό βυθό της θά
λασσας, ά.ποτuπώνει στό δέρμα.
της οχ: μόνον τήν ά.πόχρωσ:, αλ
λά. καί :ά. στίγ,μα.τα. καί τχ τυχόν
ύπάρχοντα. πετρσ,δά.κια., σiϊ.•; δη
λα.δή νά. πα.ίρνη φωτογραφία. του
6uθου. Είνα.ι δύσκολο κα.ν,είς νά.
ξεχωρίση τά. κα.6οuράκια. στG!.
βράχια. κα.ί τά. βα.:ραχά.Υ.:α στα
m:ρά.�ιν:χ, φυλλώματα. Στά. ενυ
δρεία, μεριχά, εί'δη ψαρ:ου, α.πο
τu-πώ·;ουν -;όσο πολύ τό χρωμα.
του νερου πού δέν μπο?εί; νά. τά.

δια.Υ,pίνης αν δεy αδειά.σης
νερό,
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ΕΙνα.ι γνωστή ή ίστορία. τοϋ
Ία.κώ6 στήν Πα.λαιά Δια.ιθrrι<.η
1
κα.ί δ τρόπος πού μπόρεσε
νά.
ξεγελάιση τον πειθερό του. Ό ·
, e σuνεφωνη.
'Ι α.κωο
,
, ;ι Λ,ι,
σε με, το,
=6α.ν, τόν πεθερό του, νά. πα.ίρν'Υj
για cρύλα.χτ,ρα. των προοοτων του
μόνον δσα. ά.ρνιά. θά. έγεννουντο
πιχρδα.λά. η μα.υρα.. Τά. αισπρα. Θά.
,
Βέ6α.ια., στ�
σσ.ν του .ΛJώ6σν.
πρό6α.ιτα. του Λά6α.ν πολύ λίγσ.
μαυρα. ύπηρχαν η μπορεί κα.ί κιχ
<θόλοu.
Τό γιεγονός α.uτό θά. παρεΧίνη
σε τόν Λά.6αν νά. δεχΘη μιά. τέ
-:οια συμφωνία με τον γαμ6ρό
του. Σίγουρα. θά. λογάρια.ζε πό.σο
λίγο θά. στοίχιζαν τά. cρύλακτρα
μ!έ εναν -έτοιο cρύλα.κα πού δεν
ζηιτοϋσε σχεδόν τίποτε. ' λλά, δ
φωτισμένος Ία.κώ6, μ;ε βάσι tr,ν
λα.ϊκr, πείρα γιά. τήν έπίδραισ�
-:ου χρώματος στό περι6άλλον,
δέχτηκε μ'
, αυτή τήν cραινομενι•ι<.ά.
έ.λάχιστη ά.ντσ.μοι6ή νά. cρuλά.ξη
τα πρ'όοα."tα. -ου πε.θερου -ου. Καί
1
έ-έθη
«έπί τό εργον». Ξάπλωσε
κατά. τr,ν έποχή του οργοοσμου
των προβάτων, στα μέρη πού τά.
πότιζαν, ξεφλουδισμένα καί ά.ξε
φλούδι,στιχ Χλαριά, ά.νακα.τεμένα.
έπίτ-ηδες, γιά. νά. δημιοuργητα:
ποικιλία. χρώματος αισπpου κ,:ί
σκούρου, ωστε ή έναλλαγή -ου
χρώμα.-:ο; των κλαδιών νά. έπι
δρα. στήν cραντ(JJσία. των έγκύων
προ6άτων για νχ ά.ποτuπώνου·;
σ:ά. ε:..ι6ρuά τους τόν διπλόν αυ
τόν χρωματισμό ! Κσ.ί τό ά.πο
τέλεσμα. �-;ο νά. γεννηθουν περισ
σότερα μ:χ.υρα. η π:χ.ρδαλά. Κα.ί,
χρονιά. με χρονιά, τά. παρδα.λα
7
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κα.ι τά. μα.υρα. γίνα.ν τά. περισlj6τερα.. Στό τέλος, βέ6α.ια., κα.τι;ι.
λα.6α.ίνετε πόσ-ο «λίγο» πλήρωljε
γtά. φύλα.κτρα. :ών προ6ά.τωv του
δ Λά.6α.ν...
Ό κ. Λα.λα.πάνος ανεφέρθη
διά. μα.κρών καί στήν λεγομένη'Ι
'Ιδεοπλασία..
σ τι y μ α. τ ι -κ. ' Υ
Προέρχεται, συνήθως, :iπό τρόμο
η άπο ύστερία..
<ί,Σχετικήν πα.ρα.τήρησι εχα.μ,ε
ό Phιl1ps στήν ' φρική. Διεπί
στωσε ο:ι τά. εμ6ρυα. σκοτωμέ
νων ζώων, πα.ρουσιά,ζουν στίγμα.
τα. στο μέρος �ρι6ώς έ. κείνο πού
ή σφαίρα χτύπησε την μητέρα.
τους. Ή νεχροψία. έγκύου άγριο
-κα:t>σί-κα.ς εδειξε οτι το εμ6ρυό
της ε!χε στο μέρος πού χ:υπή
'θψ.ε ή μψέρα του μιά. κόκ-κι
νη βούλα.. Ό Hofman, διευθυν
της σφα.-yιείων του Κιέλου, ά.να.
φέρει &τι τά. εμ6ρυα τών έγκύων
tiyελάιδων πού θα.νατώνοντα.ι μέ
είJδικα. καρφιά., φέρουν στο μέ
-ρος του χτυπήματος, το σημείον
•tου κα.ιρφιου πού χτύπησε τήν
·ά.γελάJδα.
Ό Neυgarten ά.να.ψέρει τήν
·περίπτωσι ένός ατόμου σέ οοίμα.
τηρή πά.λη με-ταξύ ένός Κοζάκου
-κα.ι ένος Γάλλου, πού ήτα.·ι τόσο
εντονη ή έν-:ύπωσίς του, ώστε ε
πα.θε δερμογραφία. πανομοιότυπη
των πλ ηγών πού ύπέστη δ Γάλ
λος απ' τον Καζάχο κα.ί στά. ίδια
&.κ.ριΌώς μέρη.
'Dtήν Ρό,κα. Μοντίνα., της Ί τα
λία.ς, κάλεσαν σέ ενα μοναστήρι
τον νεαρό ξυλουργό Τια.ντσί νά.
διορθώση τόν ξύλινο Σταυρό πού
"Πάνω του ήταν καρφωμένος δ
Χ,ριστός ά.πό πεπιεσμένο χάρτη.
"'Όταν δ ξυλουργός θέλησε, μετά.
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τήν έπιοιόρθωljι τοϋ Σ:α.υρι:,ϋ -ιά.
καρ:ρώ"ΥJ τόv 'Ε�ταυρωμέ'ΙΟ ε
νιωσε τά. vzϋρα του νίJ. πα.ραλ,jουν
διό:ι είχε τrιν έvτύπωσt οτι -:ό
κάρφωμα α.ύτο ·ηταν έπα.νάληψις
του μα.ρτυρίου κα.ί οτι τήν έπα.,
, ' δ "�ιοιο;;.
,,
' εκα.νε
α.υτος
να.'ληψι τ'Υjν
Με πολλή βία. τόν έπίεσ-α.ν νά.
τελεtώση τό κάρφωμα.. Τή ·ιύ
χτα., δ-μως, δ ξυλουργό ;; βα.σα.·ιί
στηκε από φοβερά. ο·ιειρα. ¼7.ί :ό
πρωt είδε ±ποτυπωμένες τί ;; πλη
γές των παιθων τοϋ Χριστου στά.
χέρια κα.ί στά. πόδια. του!
Πα.ράξενη περίπτωσις στιγμα.
τικης ίδεοπλα.σία.ς ε!να.ι της Γερ
μα.ν&δος Τερέζα.ς
όυμα.ν πού
χρόνια &.πησχόλησε τήν έπιστή
μη κα.ί τόν τύπο. τΗτα.ν μιά. ύ
στερική κατάστασις πού ανιχνεύ
εται εϋκολα. με τήν ψυχα.νά.λυσι
τοϋ Φρόοδ. Αίσθήμαιτα., δπως ή
άντίληψις της άμα.ρτία.;; κα.ί δ
πόθος έξιλασμοϋ μέ -:ήν τιμωρία.,
έπιιδροϋσα.ν έπί της ϋλης κ.α.ί προ
κα.λοϋσα.ν τήν πεφίεργη δερμο
γραφία.. ·rπηρέτρια. στό έπάγ
γελμα., οτα.ν ήτα.ν 20 χρονών,
βράχψ.ε μιά. μέρα σέ κάποιc-4
πυρκαγιά. κα.ί ά.πό τότε της ε
μει ΨJ,V διάχυτοι πόνοι στή ράιχη
κα.ί στ+, μέση κα.ί αρχισε νά.
προσβάλλεται ά.πό σπασμούς. Τό
1926 δρα.μα.,ίστη-κε πώς ήταν
στο 'Ό ρο ς των Έλα.ιών κ.α.ί ενι,ω
σε ισχυρό πόνο στήν ά,ριστερή
4'tλευρά. κα.ί ετρεχε απ' α.ύτήν α.[
μα.. Τό περίεργο δέ frtα.ν οτι τοϋ
,ο γινόταν κάθε Πα.ρα.σχ.ευή. Με
,ά, πα.ρουσίαισε στιχ χέρια κ.α.ί
σ,ά. πόδια. τον τύιπον ,ώy fιλων
του Χριστοϋ.
Περιπ,ώσεις ίδεοπλα.σία.ς, ίο:
α.ιτέρως ανα. έροV<tα.ι χ.ατά. τήν
Ι
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εγκυμοσύνη, λόγφ της έξαιρετι
, Οησίας της γυναι'Χιός,
κης εύαισ
α,πο τούς ά.ιρχαιίους ήδ η χρόνους.
Ό Έμπε·δοκλης λέγει: «Τήν κα
τά. ·την .σύλληψιν της γυ ιαικος
μορφουσθαι τά. βρέ,φη, πολλάκις
γά.ρ &,νδριάντων καί εl-κόιων ή
ρά.σθησα.v γυναί-κ·ες -καί 8μοια
τούτοις ά..πέτε-κον»Γι' αύτό, έσυνήlθιζα.ν οι άρ
χαίοι vά. στολίζΌυν τά. σπίτια
τους με ώ,ραία &.γά.λμοοτα, για. νά.
γενvουv οί γυvαw.ες τους ομορφα
παιδιά. Τήv παρά.δοσι τούτη τή
βρίσκομε 'Κιαί στ-r1v Ίω·ιία. Έ,κεί,
τά. ύπνοδωμά.τια των νεονύμφων
τά. στολίζανε με ώ.ραίες εlκό�ες
ζωηρών παιδιω·ι γιά vά. απο
χτουv οί γυvα�κες ώp<Χία παιiδιά..
Καί δ Παιpά.κελσος -�έχετα.ι δ,:ι
ε!vαι δυy,α,τοv ή �δε· οπλα.σία των
έγκύωv vά. έ'Πι'δράση κατά. δια
φόρους τρόπους (ΗΟ εμορυοv.
Ό κ. Λαλα.πάνος αviφερ,ε μερι
Υlς περίεργες περιπτώσεις ί.6εο
πλαισίας έπί έγκύων. Στή Νορ, 
οηyία, μια. γυναίκα γέννησε δύο
ση:μα.δεμέvα) καί τά. δύο.
παιδιά.,
Ι
Το εvα εlχε στο αυ:ί εvα έ.ι>ι.σ&.ρ
κωμα, δμοιο ένός έπιοά.του πού
είχεv ή εyκυος τυχαίως αvτι"ϊφύ
σει στο τρ-αίvο, καί το άλλο ή
ταν αλλοί·Βωρο, σά.v ενα φίλο τοϋ
συζ 'γου τους, πού ε!χαv γνωρί
σει σε ταξίδι. Κα.ί στίς δύο πε
ριπτώσεις, ή εγκυος ε!χε δbκ:
μάισει τρόμο , ,μ-rιπως yεvvη'θη ε
τσι κ:αί τό παι,δί, δmερ καί συ
νέοη ! "Εv-α. παι,δί στην Όλλ!αν
δία. γενν1/θηκε με εν« έκσά.ρκωμα
στο λαιμό σε ,σχη;μα κάμπιας p,ιά
κά.μπια. εlχε πέσει στο λαιμο της
μητέρας του, 8τ-α.ν ητα.v εγκυος,
χα..ί την ·ψόμαξε. τόσο δυνα:τά.:
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ώστε αποτυ1tώιθ-η,κε στό ε ι.ι.ορυοv.
Στην Έλλά.δα, πρό 40 ετών, ή
Χρυσή Κ-α.λαίτζίδου, από τίς Κα
σ:α.vιές της Όρε• ιστιάιδος, σέ μιά-.
εγκυμοσύνη της περνώντας από
μιά γειτοvιά.
, του χ:ωριου της,
«λιμπιστηκε»
κατα' κυριολ ε ξια
'
' ε" "'
vα δλο-κόκκιvο τρι-α.vτά,φυλ1λο σ
εvαv κηπο. Δ1εν α.v'θεξε στον πει
ραισ,μο καί το εκοψε, βά!ζοv'tά.ς
-:ο, κωτ:ά. την συνήθεια. του τό
που της, στο δεξί της αυτί. Ή
ιδιοκτήτρια του κfrτcου ε�δε πού
εκοψε τό τρια.vτάlφυλλο καί την
ώρα πού τό κρεμοϋσε στό αύ:ί·
της, φών-αξε: «"Αχ ! τί μ.ουrχ,α
vες. Μουκοψες τό -καλύτερο τριαν
τά.,φυλλο !» Ή Καλα.ϊτζιδου, ψρο
πιά.στηκε καί τα.ρά.χτη,κε ιμαζί.
"Οταν γένvφε, το κορίτσι της
εφερε -στό δεξί του μάγουλο α
ποτυπωμένο ενα τ.ρια.vτά.φυλλο, α
κριοως στό μέρος πού ακού,μπη•.!::
'
'
σε ,Λ,1 ιvια
το' κ),εμμεvο
τριαvταφυλλο !
Ό κ. Λα.λαπάvος ανέφερε έπί
σης περιπτώσεις, πού ·ή φαντα
σία. καί ή βούλψ;ις, δr λ. ή εν
τονη σκέψις επέδρασε σ,τ:ηv λει
τουργία. οργάνων του σιίψατος,
8πως τό στομάχι, τά. αγγεία, ή
καρδιά.. "Άλλωστε, στήv iρχαί'α
εποχή, στίς Ί �δίες, Περσία, Αί
γυπτο, Χαλδοοία., Ρώμη κωί Έλ
λά.δα, ιύπηρχα.v μέθ• αδοι νά. βά
ζουν εlς έν,έργειαv τfιv φαvrτ:α
σία τG)V ά.νθρώπωv γιά. θερα,πευ
τιχούς σκαπούς.
'
'ϊπα.ρχει,
'
ξ
'ξ r,γ.,ο λ ου'θ ησε; συvη\}ως μία ψυχικη προσήλωσις πού
έκ,φρά.�ε'ται με μια. ζωηρη καί
επιμόνως δια.τηρουμένη t:δέα.. Ή
ψυχιχή αυτή προσήλωσις φέρνε(
μ.είω'jι τώv α.·!1'θf,::rεαι·ι, χ:χ::i'::;:α.-
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σι στην διπ.οία. μ:πορεί Jά. ½ μφα. Jι
σΟοϋν δλα τά. παιρα::ηpσύμεiα ψυ
χοσωματικά. φαινόμεiα., μεταξύ
tων δποίων καί ή ιδεοπλα.σία.
Στά. ύστεpι-κά. κα..ί νευpοπι:ι θη
�τομα γίνεται .εiα είδος ύπεp'
"", α1τι
, 'θετα ...i κτο1ω'
φορτωσεως
1
σεως.
Ή ύπεpφόpτωσις η έκ-61ωσις
αυτή, εΙ ιαι έ.ν-α.ς σημαντικός σω
τελεστής στά. έ'Χδ-ηλούμε ια φαινο
μενα. διαταραχής τοϋ ά.γγειοκινη
τικοϋ συστήματος κα.ί άλλοιώσεις
στην διά.πλαισι των ίσ:ων γιατί
,
μ' αύτή έπέρ-χ:ετα.: χα.λά.ρωσ
:;
στά. τοιχώματα. των τριχοειδών
ά.γγειίων, σ¾ βα.ι6'μό πού μπορεί
νά. βγη όpός κα.ί α.ίμα. στούς ί
στούς.
Ή τέτοια έπίδpα..σις γίνε-:α.ι
οχι μόνον στά. αίμοφόpα. ά.γγεία,
άλλά. καί στούς ά.δένες εκκρί
σεως. Ή Lδέα, κάτω ά.πό ώρισμέ
νους ο.ρους, εχει την ίκανότητα
νά. πpοκα..λη δ'ιώροpες σωματικές
εκδηλώσεις. Στήν 1,δε<;πλοοσία γί
νονται tJ:ετα.6ολές κα.ί ά.λλοιώσεις
στά. οιJφ<; pα οργα.να. κα.ί δια.-:α
pά.σσεται ή κανονική λειτουργία
τους. Κα,ά. τήν εοεοπλα..σία, τό
άτομον κα.τέχετα.ι έπιμόνως ά.πό
μιά. ιδέα. φ66ου η πίστης, πού α.ί
παpαιστοοσεις στην συνειuη-σι ειναι ωηρό-:ια.τες κα.ί οί εί.¾όνες
πού κυpια.pχοϋ.ν -rοσο ζωντανές,
ωστε νά. μr, δια.φέp<;υν ά.πό τά.
' εικονt ουv.
γεγ<;ν 6 τα που' αΠ'
'ζ
Ή προσήλωσις της tδέας συν
επι έpει τήν &φα.Lρεσ, ι κα.ί προ
καλεί μείωσιν των αλσθήσεων,
ι

\

ις:
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μέ ά.ποτέλεσμα τήi πραγματο
ποίησι. Θά. μπορο·σε 1ά. πη κα1είς δτι δ ψυχοδωα.μισμός, πού
πι:ι:pά.γει δ α. τά. ψυχι-κά. φαινό
με1α, εΙiα.ι έ Jα εVδος έξαuλώσεως
:ης ϋλης, δπως μέ τόi ήλε'ιι.τpο
μα.γνητι,σμό, τίς ά.κτίν,ες Χ η ύ
πεpιώδειc,, ά.Ηά. μέ ιδ:ότητες ά.
συγκpίτως ά 1ώτεpεc,. Ένιί) )s. χ.
οί κασμι-ιι.έ ακτί ιε::; μποpοϋi vά.
'
'
πεpάισουi μολ'6
υ ι παχους πε Jτε
μέτpω•) εναc, ρα.6δοσκόπος ποpεί νά ,ά..ναrιι.αλύψη ούσίες σiz' β'α.θος κα.ί πέραi τώi 100 μέτpω J
ά.κόμcι .
«Τό σύμπαν --.είπε δ κ. Λα.
λα.πάνος- άπο-ς.λεϊ-,cιι ά.πό ενα
καί τό cιύτό δημιουpγικόi στοι
χείο1. Τά ζώα., τά. φυτά., οί άν
θρωποι, ε�μα.στε μέρος μιας δ-η 
μιουpγιΧής ου1ά.μεως, άπό την
δποία. έpχόμα.στε καί στήν δποία
έπιστpέφ<;μ,ε. Σάν ενα μέρος καί
μείς α.ύτης της δημιουργι-κης δυ
νά.μεως, εχομε κα.ταιπληκ:ι-κ•ες ι
διότητες, ύπεpά.vθpωπες μ.ποpοϋ
με νά ποϋμε, πού κα.τα..πνίγοντα.ι
μέσα στην ύλιrχ.ή συ.μπύ-κνωσι του
θείου στοιχείου πού μας ά.ποτε
λεί. Ό Έπί-κτητος στίς διαιτ:pι6ές :ου, ιJ.άς τό λέει: «Σύ είσαι
ιχπόσπα.σμα τοϋ θ·εοϋ, εχεις μέσα
σου κάτι πού εί,;α.ι μέρος έκείνου.
Γιατί ά.γνοείς τη,ν εύγενιχ,ή σου
κα.τα.γωγή; Γιατί δεν γνωρίζεις
&.πό ποϋ εχεις εp�ει; Δ�ν γνω
ρίζεις δτι θεόν iξα.σ-κιείς, θεό'i
πεpιφέpεις ;».
Καί δ 'Απόστολος Πα-ϋλος τά.
ϊ1δια μας τονίζει: «Θείας έσμέν
κοινωνοί φύ.σεως».
I
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αyιuός Αύλόςιι
τοu W. Α. MOZART

Στην ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Η ΛΥΡ ΙιΚΗ ΣιΚΗΝΗ άνεβάζει τόν (aΜαγικό Αύλό>J ( ·) τοϋ
Μόζαρτ στό <θέατρο (C'ΟλύμnιαJJ άnό τnς Ι 8nς ·Ιανουαρίου. Είναι
ενα γεγονός τριιπλnς σnμα·σίας: καλλιτεχνuκnς, nνευματιικnς, άλλά
καί μυσrαγωγικnς, δοθέντος οτι τό εργον αύτό τοϋ μεγάλου μου
σουργοϋ περικλείει νύξεις στnν ί.δεολογLαι καί τελετουργία τοϋ
Τεκτονισ,μοϋ. Ό <CJΛIΣOΣJJ νο,μίζει οτι προσφέρει ύnnρ,εσία στούς
φίλους του, δίνοντας μιά nερίλnψι τοϋ εργου, πού θά τούς διευκο
λύνn νά τό έννοnσουΙV, δν θελnσουν νά τό ίδοϋν καί νά τό άκού
σουν.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ του 18ου
αίώνος ό Τεκτονισμός ήταν πολί,
διαδεδομένος σηΊν Εύρώπη, κυρί
ως ιότι ό ιδεαλισμός της διδα
σκαλίας του καί 11 έχεμί,Οεια ηίJ-ν
μεΟόδων του βοηθούσαν ηΊν έξά
πλωσι των ιά,ν'uρωπιστικων αρ
χών. ί κυβερνήσεις της έποχης

δέν έδέχοντο ελεύθερα ηΊν τριλο
γία της 'Ισότητας - 'Ελωθερί
ας - Ά,δελφότητος, ή όποία α
πετέλει τό λάβαρον του Τεκτονι
σμου και &λλων κινήσ
. εων, περί τό
όποίον έστοιχίζοντο αί πλέον με
γάλαι καί φωτειναί προσωπικότη
τες, δπως ό Γκαίτε, ό Βολταίρος,

( ·) Τό ίmέροχον αυτο εργον του Μιόζαρτ έ1παί,χίθη είς τ1i ν \Ελλάιδα,
διά .πριοτην φοράν, την 16-ην Αύγούστου 1957, εί; τά πλαίσια του Φειστι6άλ 'Αθη\·ων, άπό την 'Ό.ιιεραν της Βιέννης, ,μέ τόν τίπλον « Ο μαιγευ
μένος αύλός», &πως καί ητο σύνηθ.ες ν' ά.ιιQκ.αλήται μέχρι τοuδε. "mη,
ϋμ(t)ς, με την διά πρώτ ην φοράν παρουσίοισιν του εργου είς έλληνιpι.ιήν με
τάιφρα,σιν (της κ. Βέτας Πεζοπούλου) ίιπό τόν τίτλον «Ό Μα,yιικός Αύ
λός», δεχόιμ,εθα ώς όρθοτέρω· τήν με-τάφροισιν αυτήν τού «Zauberflote»,
τήν όποίαν καί ό γνωστός έλληνιστ1iς Κ1άρλ Ν-τηrτριχ δίιδει είς τό λεξιικόv
του.
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Σ' αύτό οοω τό θερινό παράπηγμα δ Μαtαρ.τ σm·Fθ�σε τη, ci.θάΗηη μοι•
σιικ.rι τού «Μαγικού Αύλού». Τό rιαρωιηγμα ητο στόν κφτο τού βιεν, έtι.κου
θεάτρου τού Σ ιικανέΥτερ. Τώρα, εχει μεταφερθη στό Σ άλτσμrιοιιρw καί
εlναι μουσείο\'.

δ Χάϋδν και δ Μόζαρτ. Ό «Μα
γικός
ύλός» (λιμπρέττο τού
έπίσης Τέκτονος. μουσικού Σικα
νέντερ) παρουσιάσθη για πρώτη
φορά την 30ή Σεπτεμβρίου 1791
ση1ν Βιέννη. Παρά την συνήθεια
νά χρησιμοποιήται στά μελοδρά
ματα ή ίταλική γλώσσα, δ <Μα
γικός uλός» είχε γραφη, έπίτη
δες, στα γερμανικά, για νά είναι
περισσότερο προσιτός δ συμβολι
σμός του στον λαό. Τό κοινόν ευ
κολα διέκρινε δτι πίσω άπό την
σκηνογραφία, την έμπνευσμένη
ά.πΟ τα ίγυπτιακά. μυστήρια τή;
'Ίσιδος και τού Όσίρllδος, οί
συγγραφείς ηθελαν νά παρουσιά
σουν τήν κατάστασι της ύστρί
ας και ευρύτερα τής Ευρώπης τού
τ-έλους τού 1 ου αίωνος, δταν δ
Τεκτονισμός και δ Φιλελευθερι-

σμός ανέβαιναν σταθερά, εί; πεί
c-μα των διώξεων.
Κατά την γνώμην κριτικών, το
ίερατείον της "Ισιδος άντεπροσώ
πευε τον Τεκτονισμό και είδικά ό
Σαράστρο, ό Μέγας 'Αρχιερεύς,
i'Ίτο προσωποποίησις τού διασή
μου έπιστήμονος της έποχης Ί
γνατίου φόν 1πόρν, και ΣεΌα
σμίου της Στοάς, εί; η1ν όποίαν
είχε μυηθη ό Μόζαρτ. Ό πρίγ
Υ.ι ψ Ταμίνο, ό ηρως τού εργου,
πού μυείται είς τα μυστήρια, έ
Οεωρήθη δτι ητο ό αύτοκράτω(_)
'Ιωσήφ Β '. Ό πατέρας του ητο
Τέκτων και ό ίδιος διέκειτο φιλ·
κως, μετά δέ τον 'dάνατον της αύ
τοκρατείρας και μητέρας του Μα
ρίας - Θηρεσίας, άνεκάλεσε δλα
τα έναντίον τού Τεκτονισμού μέ
τρα. Στο πρόσωπον τού Ταμίνο,
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φυσικά, είbε τό κοινόν καί δλην
η1ν προοδευτικήν διανόησιν της
εποχής καί τούς φιλελευΟέρου;
αγωνισ,τάς. Ή Μαρία - Θηρεσία
εσυμβολίζετο ώς «Βασίλισσα της
Νύχτας», bηλα\)11 ώς ήγέτις των
δυνάμεων τού σκοτεινού, πού ε
κρατούσε σκλάβα την θυγατέριχ
της Παμίνα (τον Αύστριακόν λα
όν), την όποίαν οί ίερείς της "1σι'δος επεμβαίνουν και λυτρώνουν.
Ό Μονόστατος είναι τό Ί ησουϊ
τικόν τάγμα καί γενικώτερα τό
κληρικόν κόμμα, και αντιπροσω
πεύει τ11ν δογματικ11 εξουσία υ
περάνω της λογικής. Στο τέλος,
ή Παμίνα Οά ξεφύγη από την ε
ξουσία του και μαζί μέ τον Τα
μίνο, επειτα από επιτυχή ιά.ντιμε
τώπισι των δοκιμασιών τού ϋδα
τος και τού πυρός, σίιμδολα των
ταλαιπωριών και 'θλίψεων της ζω
ής, θά βαδίσιη προς τό φως πού
δίδει 11 μύησις...
'Όταν ανοίγη ή αύ λαία για η1ν
πρώτη σκηνή της πρώτης πρά
ξεως, ενα τεράστιο φίδι κατα
διώΥ.Η τον Ταμίνο, ό όποίος εχει
φαρέτρα, αλλά οϋτε ενα βέλος
πιά. Νιώθει τά νί,χια τού ερπε
τού νά τον πλησιάζουν. Τίποτ'
αλλο δέν μπορεί νά κάμη, παρά
νά επικαλεσθη τό ελεος των θε
ών. Μέ τό βίωμα τού επερχομέ
νου θανάτου, πέφτει λιπόθυμο;
στό εδαφος, ενω εισέρχονται
τρείς Γυναίκες ώπλισμένc; μi:
�όρατα και σκοτώνουν τον δρά
κοντα.
Κατόπιν ερίζουν, γιατί καθε
μιά τους θέλει νά μείνη κοντά στο
νέο και ώραίο παληκάρι, στέι.-
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νοντας τις αλλες δύο νά δώσουν
τό μ11νυμα στην βασίλισσα. 'Έ
χουν και οί τρείς ερωτοχτυ:rη
Οη. ' λλά αναχωρούν καί ot
τρεί; και αφήνουν μονάχο τον
Ταμίνο, ό όποίος, δταν θά συ
νέλΟη, θά εκπλαγη βλέποντας
δίπλα του νεκρό τό απαίσιο φί
δι.
'Ακολουθεί ή σκην11 μέ τον
Παπαγκένο, τον αφελή τύπο, πού,
συλλαμβάνει πουλιά για τό παλά
τι, καί εχει στην πλάτη του τό
κλουβί και ό ίbιος είναι στολ;σμέ
νος μέ φτερά, ωστε δίνει την
έντύπωσι παράξενου πλάσματος�
Ε1ναι ό ανθρωπος, πού μικραίνι:.ι
τον κόσμο στις δικές του διαστά
σεις. 'Όταν πληροφορηται δτι ό
Ταμίνο είναι πρίγκιπας, διερω
τάται: «Πρίγκιπας; Τ' είν' αυ
τό;» Και δταν μαθαίνει δτι ό
βασιληα; πατέρας του κυβερνάει
χώρες και λαούς «πίσω από τούς
λόφους», σκέπτεται πώς 'dά υ
πάρχουν εκεί πολλοί πελάτες για
τά πουλιά του. "Ύ'στερα υποκρί
νεται δτι αύτός εσκότφσε τό φί
δι, αλλά ξανάρχονται οί Κυρίες
τη; αύλη; καί ξεσκεπάζουν ι1Ίν
απάτη του. Ζητούν από τον Τα
ιιίνο νά μείνη αδιάφορος στην
ομορφιά του;, γιατί ή Βc..σίλισ
σα της Νύχτα; επιφυλιiπσει γι'
αύτόν τ11ν κόρη της, η'),· Παμ ί
να, αν κατορθώση νά την λυ
τρώση από τά δεσμά τού Σαρά
στρο, τού Μεγάλου ίερέω-: τοϋ
'Ηλίου.
Μέσα σέ αστραπόβροντα, ή
ασίλισσα
της Νύχ τας κάνει
Β
η1ν εμφάνισί της και συσταίνεται
ώς «Βασίλισσα τού υψίστου Ού-
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ρανοϋ>>. Στο τραγούδι της άφη
γείται πώς έρράγισε ή καρδιά
της έκείνη την ήμέρα πού ή Πα
μίνα, παρά τήν 'uέλησί της, εφυ
γc μακρυά. ·Ώ, δέν εχει καμμιά
δύναιμι ένάντια στήν ισχύ έκεί
νων πού τήν πήραν καί ίκετεί,ει
τον νεαρο πρίγκιπα νά τήν έ
λευθερώση. Σ' αύτον ά.ποΟέτει
τίς έλπίδες της, γιατί ξέρει πώ;
αύτός εχει <�άρετή, θάρρος καί
άλήΟειω>.
'Όταν ό Ταμίνο μένει μονάχος
του άρχίζει νά ξημερώνη καί του
φαίνεται σά νά εlχε όνειρευτή.
' λλά, νά πού οί Κυρίες έπι
στρέφουν μ' ενα δώρο της Βα
σίλισσας. Εlναι ό ΜΑΓΙΚΟΣ
'Υ' Ο Σ. Προικισμένος μέ α
περιόριστες δυνάμεις. Σέ κά
θε κίνδυνο 'uά τόν ίm:ερασπί
ση. Κάθε θλίψι, σέ χαρά θά την
μετατρέψη. Τήν σκληρότερη
καρδιά άπο άγάπη θά τήν κάψ1 1•
� αί, γιατί μονάχα ή μουσικη εχει
τή δύναμι νά φέρνη τήν ανο.ξι
στήν ψυχή. Καί νά ά.πλώνη σnΊ
γη την άρμονία καί τήν ειρήνη.
" λλη διαταγή της Βασίλισ
σας είναι δ Παπαγκένο νά συ. μεριστη δλου; τούς κινδύνου:;
τοϋ Ταμίνο γιά την έλευθέρωσι
της Παμίνα άπ.ο τον Σαράστρο.
Τοϋ στέλνει δμως κι ενα δικό του
δώρο, ενα σείστρο μέ κουδουνά
κια, μαγικο κι' αύτό. Ό Τα
μίνο μέ τον αυλό, δ Παπαγκένο
uέ το σείστρο θά κάνουν από
�δω καί πέρα ;ιυντροφιά. " ς ξε
κινήσουν γιά τήν αποστολή του:;
καί θά τούς προστατεύουν τρία
άγαθά πνεύματα.
Στη δεύτερη σκηνή, δ 1ονό-

στατος σέρνει τήν Παμίνα καί οί
σκλάοοι στήν ίm:ηρεσία του ηΊν
άλυσοδένουν. Μέ την είσοδο τοίι
Παπαγκένο, αύτός καί ό Μονό
στατος πανικοοάλλονται δ ενα;
άπο τόν αλλον, μέ την έμφάνισί
του:;. Ό Παπαγκένο συνέρχεται.
<<Εlδα στή ζωή μου - λέει τόσα μαύρα πουλιά, γιατί τάχα
νά μην ύπάρχουν καί μαύροι αν
Ορωποι ! Τί κουτος πού ημουν νύ.
φοοηθώ !» Πληροφορεί τ·11ν Πα
μίνα δτι ό νεαρός πρίγκιψ την
εχει έρωτωθη καί θά την έλευ
θερώση. Τότε ή Παμίνα έχτελεϊ
μαζί μέ τόν Πα.παγκένο το ώ
ραίο ντουέττο της άγάπης:
Ή γλυκειό φωνn τnς Μητέρας
Φύοnς ξυnνδ τnv όγάnn ατό
ζωα, οτό nουλιό καl oro λουλού
δια. Σ' όλόκλnρn τnv Γfι δέ:v
ύnάρχει κανένα πλάσμα ίκανό
νό όντιοταθfι σ· αύτn τι'ιv γλυ
κειό έξουσία. Ό νόμος τnς ό
γάnnς πέρα ως πέρα βασιλεύει·
καί σ' αύτόv άρμόζει δλn ή
ζωή. Καί στων όνθρώnων τnv
καρδιό βαθειό ε1ναι ή άγάnn
ριζωμένη κα•ί ατά ουράνια των
θεwv τούς 6νεβάζει...

Στην τρίτη σκηνή, ε,σ,έρχεται
δ Ταμίνο οδηγούμενος άπο τά
1·ρία Πνεύματα, πού τοϋ δίνουν
την έντολή: Σιγή, 'Ύ'πομονή καί
'Επιμονή!
�ο! άναφωνεί ό Ταμίνο. Είθε
αύτέ:ς οί μυστικές λέξεις τfις
Σοφίας γιό πάντα στnv καρδ·ά
μου vό χαραχθοϋv...

Ποϋ είναι, δμως; 'Ένας μεγά
λος ν αος όρθώνεται μπροστά του.
Ποιοι οικοδόμοι νά τον εχτισαν•
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[τσι ώραίuν κιχί έπιϋλητικύν; Καl
τινος νά είναι ό ναός αυτός; Πλη
.σιάζcι καl διαβάζει ση'1ν Ούρα του
ηΊν χαραγμένη έπιγραφή: «�ίς
τ11ν Φύσιν, εις τόν Λόγον, 1:.ίς
ηΊν Σοφίαν».
' ψηφάει κάΟε κίνδυνο γ .ά νι'χ
.έκπληρώση τό χρFος του καί έ
.πιχειρεί νά είσδύση στό ναό, ά
Jτό 111ν δεξιά υύρα. Πίσω! τού
φωνάζει μια φωνή απο μέσι1.
Γρέχει σ111ν άριστερ11 θύρα. Πί
σω! αλλη μια φων11 κι' εκεί. Μέ
νει ή κεντρικ11 θύρα. Εlν' ετο.
μος να 111ν περάση, δταν βγαίνει
άπό τό ναό ενας ίερεύς. Εlναι ό
Ρήτωρ. Μέ αύστηρό τόνο τον έ
ρωτα: <<Πως έτόλμησες, ω νέε,
νά ελΟης έδω; Καί τί ζητείς στο
ίερόν μας;» Ό Ταμίνο άπαντα
δτι ερχεται «έν ονόματι τής 'Α
γάπης καί τής ΆλήΟειας», άλλα
ό Ίερεύς, παντογνώστης, τού ά
πακαλύπτει δτι τον όδηγεί τό
Ψεύδος και τό Μίσος, γιατί τού
εχουν παρουσιάσει τόν άρχιερέα
Σαράcτ-τρο ώς άπαγωγέα και δε
σμοφύλακα τάχα της Παμίνα.
1ιά γυναίκα ετσι μπορούσε νά
μιλήση κι' ενα παιδί τέτοια μτcο
ρούσε νά τά πιστέψη... 'Αλλά ό
ίδιο ς ό Σαράστρο θά τού φανε
ρώση η\1ν άλ11,θεια.
Ό Ταμίνο άδημονεί να μάθη.
' λλα ό Ίερεύς τού άπαντα δτι
«είναι μέ δρ,ω δεσμευμένος νά
σιωπα».
- Και πότε τής σιγης Οά λί•
σης τα δεσμά;
- 'Όταν ή Φιλία σέ χειραγω-γήση σ' αυτόν τόν σεπτό ναό!
Ό 'Ιερεύς επιστρέφει στό ναό.
Ό Ταμίνο άναστενάζει:
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- ·Ώ, νύχτα άτέλειωτη, ξημέ
ρωμα δ�ν εχεις; Τά μάτια μου ι·,ι
χαραυγ11 ζητούνε...
'Από μέσα τού άπαντούνε μυ
στηριακ�ς φωνές: Σύντομα -i,
Ποτί ! Θάρρος καί καρτερία, ζη
τώντας τό φως !
Ό Ταμίνο παίζει μέ τον αύλό
καί τού άποκρίνεται ό Παπαγκέ
νο, πού ερχεται μέ τ11ν Ιlαμίνα.
Είναι τό θαύμα τής γλυκειας με
λωδίας. Γαλήνιες σκέψεις τώρα
τόν πλημμυρίζουν καί ή ψυ χ11 του
δονείται άπαλά. Ν ιώdει δτι μόνον
τά άγνά παιδιά της φύσεως γνω
ρίζουν αυτ11ν την γοητεία...
Τ11ν στιγμή πού θά σμίξουν ή
Παμίνα μέ τόν Ταμίνο, ό Μονόστατος εμφανu
,
'ζεται ξανα.
, 'Ε"νο,
μισαν πώς θα τού ξεφύγουν; Φω
νάlζει τούς σκλάβους μέ τις άλυ
σίδες... Ό Παπαγκένο κατ·αφεύ
γει στό μαγικό .σείστρο. Στα
μελωδικά του κουδουνίσματα, ό
Μονόστατος και οί άλυσοφόρο•
δούλοι του μουδιάζουν, παραλύ
ουν, επειτα αρχίζουν να τραγου
δάνε καί να πηδανε σέ χονδροει
δείς χορούς. '0 Παπαγκένο βγά
ζει τό συμπέρασμα, άνάλογο μέ
111ν πνευματική του ύπόστασι:
Μουσική, φιλία, γέλιο!
'Αλλά άκούγεται ό f,_χος των
σαλπίγγων. 'Έρχεται ό Μέγας
άρχιερεύς Σαράστρο. Τρομοκρα
τείται ό Παπαγκένο. Θά προτι
μούσ·ε να ήταν ενα ποντικάκι σέ
μια τρύπα. εν γλυτώνει τώρα
πιά. Τί θά πούνε τώρα στον Σα
ρά,στρο για τή ν φυγή τους; Την
αλήθεια! άπαντα ή Παμίνα. Τ11ν
άλήθεια, φίλε! έν eα μπορούσε
ποτέ να τόν ξεγελάσω. Πλησιά-
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ζει τόν Σαράστρο, ενώ ή χορω
δία τόν ύμνfί. Τού αξίζει έγ
κάQδια αφοσίωσις, άγάπη καί
λατρεία. Γιατί ή φωτεινή του ή
σοφία μα; όδηγεί πρό; την ά
λήuεια καί τό φως!
«Κ ί,ριε, εξομολογούμαι, λέγει,
δτι δοκίμασα να δραπετεύσω. Μά
δεν ηταν τό λάθος δικό μου δλο.
Ό fαύρο; ανΟρωπος άπό ερωτα
μέ κυνηγοίiσε, κι' εφυγα εγώ γι'
αύτό».
«Σήκω, Παμίνα, άπαντα ό Σα
ράστρο, καί τά δάΧρυά σου σκοί,
πισε. έν εχεις clνύ.γκη τίποτα
νά μοϋ πη;, της καρδιαc; σου τά
μυστικά γνωρίζω καί πού τήrν ά
γάπη σου εχει; δοσμένη. Καί μ11
φοβάσαι, ποτέ δεν θά σ' άναγ
κάσω, ή ωρα τη; έλευΟερίας πλη
σιάtω>.
Ή Παμίνα άκοίιει νά την καλη
ή μητέρα της, αλλά ό Σαράστρο
της ι'υνιστα νά μ11 η' j ν σκέπτεται
πιά. Πώς; Είναι μητέρα της καί
την άγαπα... '0 Σ αράστρο έπιμενει: mε τ ' ονομα τη::; να προφέρη;. Εrχεc; άνάγκη άπό εναν
ανδρα, τα βήματά σου να δδηγη,
γιατί καμμιά γυναίκα μοναχη δεν
Οά μπορέση τον δρόμο τόν κρυ<r'
να βρη, που στη σοφία δδηγεί.
Ό :ΊΙονόστατο; έμφανί1Έται καί
για να κρί•ψη η'-Jν συμπεριφορά
του προς η'-Jν Παμίνα, την κα
ταγγέλλει δτι εfχε συνωμοτήσει
εναντίον του. ' λλα ό Σαράστρο
τον καταδικάtει σε οαβδισμοίι::;,
ένιi> ό Ταιιίνο καί 1Ί Παμίνα, επί
τέλου::; ! αγκαλιάζονται.
'Ενιί> οί δούλοι &.:άγουν τον
Μονόστατο για την τιμωρία του
δ ..:..,αράστρο &πευθίrνεται στου:

,

ο..,,

..,,

'

'

ίερείς. Του; συνιστά νά καλίι
ψουν τό πρόσωπο τιί>ν δί>ο αν
δρι7)ν καί νά όbηγήσουν τά βή
ματά των στο ναό, δπου, σ� λίγο,
θ' άιι χίση ή τελετουργία της μυ
ήσεω;. Ό Σαράστρο ά;τοχωρεί,
συνοδεί,οντα; την Παμίνα, ό πριί)
τος ίερείι; παρασκευάζει τον Τα
μίνο καί ό δεύτερος τόν Παπα
γκένο ( ό όποίο; προσπαΟεί «νύ.
τι') σκάση» άνεπιτυχώ::;) καl δλη
ή συνοδεία κινείται πρό; τό ναί>,
ενώ ή χορωδία ψάλλει :
Όδι'ιγnσέ μας πρός την Άλι'ι
θεια ! Τόν δρόμο δείχνει ή Φύ
σις καί ό Λόγος τάσσει νόμους
ύnακοfις, ωστε στην ψυχι'ι μας ή
Σοφία v· άφυnνισθfι. Τfις νύχτας
τά σκοrrάδια θά διαλύσn στ:ι
μάτια έκείνwν πού ζnτουν τό
Φως!

'Εδώ τε'λειώνει ή πρώτη πρu
ξι::;. Ή δεί,τερη θά εκτιιλιχΟi)'
μέσα στόν ναό. Πρώτος Οά μι
λήση ό Σαράστρο:
- 'Αδελφοί μεμυημένοι τιί)ν
σεπτών μυστηρίων, σα::; έκάλει'α
εδώ για να ύποδεχθούμε ενα
νεόφυτον. '0 πρίγκιψ Ταμίνιι
περιμένει στην βορειν11 Οί•ρα τr·•
1•αοϋ, πλήρηc έναρέτου έπι Ουμί
α; νά γίνη δεκτός ση'-Jν σε;ττή
μα::; άδελφότητα. 'Ά; τείνωμε
πρό::; αύτί>ν χείρα φιλίας.
'Ο πρι7)ΤΟ::; ίερευς έρωτά: Εf
ναι ενάρετος;
ίδεται διαβεtJαίωσι::; απι') τόν
Sαρϊιστρο. Και τότε ό δεύποr::;
ίερεύ::; έρωτα: Είναι έχέμυΟο::
Πrί λι ό � αράστρο /)ιαβεβαιιο,•ει.
Ό τρίτο:: ίερευ� έρωτα: '" ','α:tα τοίι::; συνανθρι;);του::; τΩυ:
Ό Σαράστρ-ο άπαντα: Ναί.
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ΊΕάν τον κρίνετε αξιον, δώστε τό
σημείον. ( Σαλπίζουν τρείς φο
-ρέ ) . Γι' αύτόν οί υεοί 10διάλεξαν
η1ν εύγcνικη καί ένάρcτη Παμί
να. Αύτός ήταν ό λογος, πού 6ι
αίω- την άπψάκρυνα άπο τ11ν
ψροντίδα τής μητερα- της. 'Η
κακ11 αύη\ γυναίκα καυχάται για
n1ν δύναμί της. 'Επιδιώκει να
παραπλα - τον λαό με, τις δι::ι
.σι,δαιμονίες τη�, σκοπεύοντας τε
λικά νά καταστρίψη το,, ναο μας
της Φύc·εω;, τού \ογου καί τής
Σοφίας. Θά τό έπιτιΥ',<_η; 'Όχι!
, ς μυήσωuι: τ<)ν Ταuίνο στα
μυστήρ α μας και α; τον ένώσω
με μέ η1ν Ουyατερα της Παμίνα.
-ωστε νά διασκορπίσουν τα σκο
τάδια της δ1:ισuδαιuονία::: και 'ά
ύποστηρίcουν μαζί uας η1ν ύ
τ.όΟεσι της ' ληΟεία; και τού
Φωτος.
'ΑκολουΟεί ενας διαλογος ύψη
λού κοι, ωνικού και. π.ευματικού
περιι:,χομένου. Ό πρώτος ίερεύς,
αν και. ε1ναι σύμφωνος νά προ
χωρήση ή μυησις, εχΗ και κά
ποιον δισταγμό:
- 1ε,γάλι:, 'Λδελφί, 'θα εχη
αραγε ό Ταμίνο η1ν ίιναιμι ν'
άνθέξη ι:,ίς τάς δοκ.μασίας πού
τον άναμένουν; Μην ξι-,χνούμε δ
τι rχει βασιλικό αίμα. ΕΊναι
-π ρ ί γ κ ι ψ.
Σαράστρο: Ε1ναι α ν θ ρ ωπ ο ς.
ύτό άρκεί.
Καί. ή μύησις θ' άρχίση σί λί
γο. Ό Σαράστρο προσεύχι-,ται
ση1ν ''Ισιδα και. τον "Οσιρι ύπίρ
των ζητούντων το φως, να τούς
δώση άντοχη και. νά τούς έπανα
γάγουν σώους και ύγιι-,ίς στο
-δρόμο τής σοφίας. Την τελευταία

αύτη ι-.ύχ11 την iπαναλαμ6άνουν
οί ίερείς.
Οί ύπό μύησιν είσάγονται εί
τον ναό, τού ι-.1ναι 6υ0ισι.ιένος στό
cικοτάιδ·. Τούς πλησιά'Όυν δύο
ίcρείς uέ πυρσούς:
-- Σείς οί ξένοι, πω; έτολμή
σατε ά είισδύσετε στά. τι:,ίχη
μας; Τί ζητάτε;
- Φιλία και άγάπη.
- Είσθι-, ϊτοιμοι νά μάχwθε
ίσοβίω; για την φιλία και. την ά
γάπη;
Ναί.
-- ' Λόμη καt ν(J.. πεθάνετε;
αί.
- Τοη, στηρίξετ' έδώ το χέ
ρι σας.
Έρωταται καί. ό Παπαγκένο αν
κι' αύτός tχει σκοπό του την σο
φία, άλλ' άπαντ,α: «Την σοψία;
Μά έγώ ε1μαι παιδί. τη φύσεως.
Τό παν πού Οέλω ι-.1ναι φαγητό,
ποτό, ϋπνο και αν μπορού
σα να βρω μια γυναικούλα ...».
Στ11ν συνέχε α τού ·διαλόγου, ό
Παπαγκένο δέν εlναι πρόθη•ος
οϋτε τη ζω11 του νά ριψοκινb1•
νεύιcιη, οϋτε νά έκτελη διαταγrι:.
Καλύτερα νά μείνη έργένη.ς. Τίι
μόνο πού ύπόσχεται, δταν μαΟαί
νη δτι ό Σαράστρο τού εχει ορη
τη σύντροφο τής ζωής του, την
Παπαγκένα, ι-.Ιναι ,,ά μη της ά
πευθύνη οϋτε μια Ηξι αν bίν
τού έπιτρέψουν προηγουμένως.
.. Α, αυτό το μπορι-,ί. Ή ύποχQέω
σι; tσχύει και για τ11ν συνάντη
σι τού Ταμίνο μέ την Παμίνα.
Θά την ιδή, άλλά δέν ιθά. τη- μι
λήση, οϋτε και. σέ αλλη γυναίιια.
ΕΙναι ή άρχή τής δοκιμασίας.

r,
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' κολουΟεί το ντουέττο των ίε
ρέων:
· Αnό mv πανουργία των γυ
ναικών nροφυλαχθfιτε, αν nο
θfιτε αξιοι τοϋ χώρου αύτοϋ v'
όνaδειχθfιrrε. 'Όσοι στά ξεγε
λάσματά τους ύnοχωρι'ισουν, ό
πό τfις σοφίας πι χάρι θά ξεnέ
σουν. Στό τέλος mv όλήθεια
θ' όντικρύσουv, δταν τnv πίστη
τους θά εχουνε χλευάσει. Μά
θά ε1ν' όργά ! Τό λάθος δέν
διορθώνεται. Καί ποιό θδναι ro
τέλος; 'Απελπισία
καί θάνα
τος!

Ό Παπαγκένο δυσφορεί για
το σκοτάδι, ζητεί να ρέρουν φώ
τα, ένω δ Ταμίνο τοϋ συνιστά ύ
πομονή, γ ατί είναι ή Οέλησι;
των 'dεων. 'Αλλά, ένω δ Ταμίνο
φλέγεται άπο τον πόΟο της μυή
στως, το «παιδί τη:; φύσεως»,
δηλαδ1'] το πλάσμα μέ τ�1ν δεσπό
ζουσα ύλικ11 σύστασι, άντιt) (_) u.
στον πνευματικο δρόμο. 'Όταν Οrι.
ελθη, σέ λίγο, ή στιγμή rης δο
κιμασίας, Οα Οελήση να ξεφί•γη,
πατώντας τον δρκο τη:; σιyης.
Εtσέρχονται οί τρείς Κυρίε::,
πού εκφράζουν την άπορlα Κ'lι
τ11ν θλίψη τους, βλέποντα; τον
Ταμίνο καί τον Παπαγκένο να
δρίσκονται σ' εκείνον τον τό:το.
�ο, γιατί nλθατ' έδω ! Φύγετε,

ό:μέσως φύγετε, άλλιως δέν θά
μπορέσετε nιά. Δέν ξέρετε τί
σας περιμένει ; Tnv διαταγn τfις
Βασίλισσας έλnσμονήσaτε; Δέν
fu'υΧ!ε nQτέ v' όκούσεtiε ό λαός
τl λέει γιά τόν ναό έτοϋτο των
novnpωv; 'Όποιος σ' αύτόν εί
σέλθ]ϊ, σ' αίώνια κόλC'σι είναι
δικασμένος!
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Ταμίνο πιέζει τον Παπαγ
κένο να μη μιλήση. Ξέχασε την
μυστηριιί1δη προειδοτοίησι των
ίf ρέων; Ό σοφος αντρας τοϋ
λογ κοϋ το δρόμο άκολουΟεί Υ.αί
δ οχλος δ,τι ί)έλει ας λέει.
Μένουν αφωνοι. Καί οί Κυρί
ες φεύγουν, άφοϋ δέν πηραν οϋ
τε μια λέξι τους, τραγουδώντας:
Τοϋ αντρα mv άnόφασι κα
νείς δέν τnv αλλάζει, γιοτ! nρο
τοϋ μιλήσn θά σκεφθfι !

Είσέρχονται οί ίερείς καί συγ
χαίρουν τον Ταμίνο, πού φάνη
κε αντρας άληθινος στη δοκιuα
σία αύτή. Τον περιμένει τώρα
μια άκόμη «περιοδεία». Ρίχνει
ενα πέπλο στο πρόσωπό του και
τον δδηγεί. Ό Παπαγκένο δυ
σανασχΗεί: Κι' αλλη περιοδεία;
l\1ά, δταν δλ' αύτά τελειώσουν, ή
Παπαγκένα Οα εlναι γρηά. 'Αλλ'
άναχωρεί κι' αυτός, άφοϋ εκα
λύφθη το πρόσωπό του.
Στην έπόμενη σκηνή, δ Μο
νόστατος άνακαλύπτει την Πα
μίνα κοιμωμένη. " χ, να τη,;
δώση στα κλεφτα. ενα φιλί! Γι'
αύη1ν έμαστιγώΟηκε. Τί ομορφη
που είναι, κατάλευκη! Το πάΟος
του καίει ,σαν φούρνος. έν εχει
τό δ.καίωμα, μα «οί νόμοι για να
παραδιά ωνται εγιναν». Θα την
φιλήση καί ή Σελήνη ας ι:.lνα�
μάρτυρας.! "Αν ντρέπεται, το
μάτι της ας κλεωη...
Πλησιάζει την Παμίνα, ϊiλλrt
εtσέρχεται ή Βασίλισσα της Νι:
χτα; και ή Παμίνα ξυπνάΗ.
Πληροφορεί την μητέρα τη;
τι δ πρίγκιπας, πού έπεφόρτωε
να την έλευθερώση, προσεχώρη
σε στους μεμυημένους τοϋ ναοϋ.

ο
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r
.ι 'Α'."Α. ς φυ' γοuν μαζ'ι, αμωω;
' '
λά ή Βασίλισσα της Νύχτας ά
πΕλπίζεται: «Σ: εχασα πια yιrJ
πrινω, τη::: ϊiπαντα. 'Ανώφελο να
φί,yωμε. Ί Ι εξουσία μου i'φΟασε
στ<J τέλος, γιατ-ι δ ταν ο πατέQας
σου πέuαινε, στον ΣαQάστρο Ι'
ί)ωσε τιΊν �;ττασφι.ιάγιστη ιχ.σπί
δα του 'Ηλίου. Μονάχα μια ί•
πάρχει σωτηρία. Πιάσε το μα
χαίρι αυτό, σκότωσε τ<JV Σαι.ιά
στρο και φ�ρε την άσπίδα πί
σω».
Και αποχωρεί. Νά σκοηοοη ή
Παμίνα τον Σαράστρο; Δεν μπο
ρεί, δεν μπορεί!
Ό Μονόστατο;, κρυμ;μένο;
ί,>; τιόρα, προτείνει ίίλλη λί,σι:
Μ' α1',η1ν καί ή tδια Οά σωΟη και
ή μητ{ρα τη::: άπο τού Σαράστρο
την οργή. Να γίνη δικ11 του!
'Όταν άκούη το <<Ποτέ!», ορμά
ει νά η\ν Οανατιόr-η, άλλα έγκαί
ρως επεμυαίνει ο Σαράστρο, ο
πότε δ Λfονόστατ•ος ,αλλάζει προ
σωπείο. Τάχα ή Παμίνα η0ελε
νά τον σκοηόση και η1ν έμπό
δ .σε αι,τό;! l\Ιαί,ρη μορφή, μαύ
ρ1� και ψυχ11!
Ή Παμίνα φουαται δτι τώρα
Οα ξεσπάση -τού Σαράστρο ή
εκδίκησις έναντίον τη; μητέρας
της, αλλά η1ν καΟησυχάζει:
Μας είναι αγνωστn ή έκδίκn
σις, σ· αύτόν έδω τόν σεπτό
ναό. Kai ή άγάπn άπαντα σ· δ
nοιον άnό τό χρέος κλονισθn.
Φιλία καi καλωσύνn τόν χειρα
γωγουν' vιά βριϊ κι' αύ"Γός τnv
χώρα του φωτός. Έδω τόν εvα
μέ τόν αλλον δένει ή άμοιβαία
άγάnn. Τό κάθε σφάλμα τn συγ
χώρnσι βρίσκει. Προδότης δέν

1969'

έστάθnκε ποτέ. Μά δσοι δέ'\'
μnορουν μέ τnνάγάnn νά ένω
θουν, άνάξιοι είναι γιά τό φως!

Ό 'Γαμίνο και ο Παπαγκένο ο
δηγούνται από τούς ίερείς καί
λαμβάνουν οδηγίες. Θά μείνουν
μόνοι εκεί. 'Όταν άκvύσουν τίς
σάλπιγγες να ήχούν, 'd' ακολου
θήσου ν αυτόν τον δρόμο. 'Αλλά.,
σιγή! 'Ιδιαιτέρως ο Παπαγκένο
ειδοποιείται δτι δποιος λύση τ11ν
σιωπή, από κεραυνό θά χτυπη0η.
Ό Πωrαγκένο και πάλι δυσα
νασχετεί. Τι γυρεύει έκεί! Ν&
ταν στο δάσος, ν' ακουε τα που
λιά... Ό Ταμίνο τού συνιστά.
Σς;ς! Μά δεν μπορεί ουτε με
τον έαυτό του νά μιλάη; Και
πόσο δ.rιj•άει! "Ας εlχε μια στα,
�,
ι
'
,
,
γονα, εστω, ·νερακι και τιποτ
αλλο.
Στη στιγμή, ειr-έρχεται μια
ασχημη γυναίκα μ' ενα κύπελλο
νερό. Εlναι για τον Παπαγκέ
νο; «Ναί, αγάπη», τού άπαντα.
Πίνει. "Αχ, ·νεράχι!
- Δεν μου λές, ώραία δεσποι
νίς - ρωτάει την άσχημόγρηα
ετσι τούς μεταχειρίζονται tδ<i>
ο"λους;
τους
' ξενου;
'
- Μου φαίνεται ναί, στά σίγουρα, αγάπη.
- Τότε λιγοστο1. θά ερχωνται.
- Ναί, πολ•J λί·ι1rιι.
- Έπόμενον... Για κάΟησF,
γιαγια και πές μου. Πόσων χρο
νών είσαι;
- Δεκαοκτrί>, ακριυως.
- Θέλεις να πης ογδόντα άκριϋω:::;
- 'Όχι, δεκαοκτώ.
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Χά, χύ ! Κι' εχεις άγαπη
ά 'σαι σίγουρο- π�>ς εχω.
Καί είωι... ,έος σάν ιιnί

,, χι, αυτό::; είναι λιγά ,ι ι
γεροντότερο:;.
- Καί τ' ονοιιά του;
- Παπαγχέν�.
- Πώς; Παπαγκένο; Καί που
είναι αύτο:; δ ίlα--τ-1γιιέ,ο σου;
- Μά, έδω!
- Ό άγαπητιιιος σου, : ) ιίJ;
- -ίγουρα, άγα1tη !
- Καί σύ --τοιά rιJ,χι;
- Τ' όνομά ωυ είναι ...
Π έφτει άστροπελέιι χαί άπ :
μακριινεται γρήγο(!α ,ιουτσαί
νοντας. Ό Πατταγilέ,ο rαραγιι:
νος δρκίζfται δτι δε, Οά ΠQΟφΕ
ρη αλλη λέξι πιά.
Είσέρχονται τά τρία ΠΗίιιια
τα φέροντα::; τραπεtι στιιωιιέ,ο μι
φαγητά και ποτά, τόν αίιλό ,ιιιί,
τό σείστρο.
1

Πρό των nυλων - τούς λενε σδς ειχαμε τr'ιν nρώτn φορά συ
ναντήσει, V όκολουθfπε τfις
σοφίας τό δρόμο. Καί τώρα, δεύ
τερη φορά,
σδς χαιρετούμε
στlς πύλες τοϋ ναοϋ 6,ό μέ,σα.
Πάρτε τόν αύλό καί τό σείστρο
κοί διαοκεδαστε, στά κουρα
Qμένα σας κορμιά τό όξιζει. Μά
νά προσεξεις, σδς l'ό λέμε ό
κόμn μιά φορά. Ή όρετr'ι μονά.χα
τr'ιν χαρά όλοκλnρώνει. 'Έσο
γενναίος, πριγκιnα, καl θά ίδfiς
τό φως. Kal Παnaγκένο, έσύ,
σιωπή.

Ό Παπαγκένο στρώνεται στο
τραπέζι. 'Επί τέλου:;, θα φάμε!
Καί νέκταρ τών θι:ών, έδω 1
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' λλά δ Ταμίνο επιΟυιιεί την
Παμίνα νά συναντήση. Μέ τΟν
α 'λό του παίζει καί την καλεί.
Ή Παμίνο εμφανίζεται. 'Επί
τέλου:;, τον ϋρίσιιει! 'Έτι>εξι:
στον ήχο τη:; φλογερας. 'ι\λλά
γιατί δεν τη::; ιιιλάΗ; Γιατί α
φωνο:; η1ν άντικρυζει; Της κά
vει με τό χερι σηιιάδι νά φuγη.
εν πρεπει ,ά της άπειιθυνη τον
λόγο, γιατί τέτοια είναι ή δοκι
μασία. .....τρέφεται στον Παπαγ
κέω: Τί του συμυαίνΗ, ας τό
πη εκείνος. ' λλα τό στόμα τοϋ
απαγκέω είναι ιιπουκωμένο.
1 αί κείνο:; την άποδιώχνc:ι. Ι ι'
uuτo:::;; Λοιπόv δέν η)ν άγu--τά�ι
πια δ Ταιιίνο; Φεύγει άπογοη
τεuμέ,η, λεγοηα; τον :rι:ο,ο της
σε ιιιά ώραία αρια. " ν τ11ν ά
γύ:τη του ίχασε, δ θάνατος ας
UΟη...
- Βλέπtι:::;; λέει ό Παπαγχένο.
ιΙπορω κι' έγώ ,ά κρατώ τό στό
ιια ιιου κλttστό. Ξαναπί\Ει. Οί
�άιdιιγγες ήχοίίν. Κάνι:,ι σημάδι
στον Ταμίνο ,ά προχωρ11ση. Πή
γαινι: σύ μπροστά ι.ι' έγώ άχο
λουΟω. �ν σε άΥολούΟησα ως
τώρα; Μα ποϋ θά τελειώσουν
δλ' αύτά; Ό Ταιιί·ω, •ά.ιιίλητος,
δι:ίχνι:.ι τον ουρανό. ά ρωτήσω
τού:; θι:ους, ι; 'Ας δούιιε τί θα
μα::; ποίίν ι: στο τελο:;. Ό Ταμίvο
τον σπρώχνΗ νά ϋαδίση. 'Ό χ ι
τόσο γρήγορα, δχι τόσο γρήγο
ρα. 'Έχομε καιρό να μας μαδή
σουνε καί ,ά μας ψήσουν F!
Είσfρχονται οί ίερεί:;, άκολου
θοίμενοι άπό τον Σαράστρο. 'Η
χορωδία αναπέμπει εύχαριστία:
στον "Οσιρι καί την 'Ίσιδα, για
τί τά σύννεφα τη; νύχτας τά ε-
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διωξε ή χαραυγή και νέο φως
άνατέλλει για τον ύπ.ό μύησιν ευ
γενή νέο. Σύντομα την θέσι του
θά λά6η άνάμεσα στους αλλους
μύστας. Τό πνευμα του ελεύθερο
άπό τό ψευδος θ' αντιχρύση του
φωτός τιΊν πληρότητα !
Ό Σαράστρο τον προεbδοποιεί
δτι ,άπομένουν bύο <&,κόμη νά πε
ράση επικίνδυνα 6ήματα. "Αν 11
καρδιά του να κτυπάη εξακολου
θεί γιά τι1ν Παμίνα, αν πάντα ε
πbθυμη νά 6ασιλεύση σαν 6ασι
ληας σοφός η\ν ώρισμένη ωρα,
ας προχωρή,ση και είθε οί θεοί
σώον νά τον διατηρουν στο νέο
του δρόμο. "Ας εμπιστευθη στο
χέρι, πού θά τον όδηγήση.
Στ11 δ:αταγή του, οί δύο ίε
ρείς εξέρχονται και επιστρέφουν
φέροντας την Παμίνα, σκεπασμέ
νη με πέπλο. Ρωτάει που 6ρίσκε
ται. Και δεν παίρνει καμμιά α
πάντησι. Την τσακίζει ή πένΘιμη
σιωπή. Είναι ό Ταμίνο εκεί;
Ό Σ αράστρο της άπαντα δτι
εκεί είναι και περιμένει για τον
στερνό
αποχαιρετισμό.
Τον
στερνό αποχαιρετισμό;
Της αφαιρουν τον πέπλο. Βλέ
πει τον Ταμίνο και τείνει νά τον
πλησιάση, μά εκείνος την απωθεί
άμίλητος. Λοιπόν, δεν θά τον
ξαναδη; Τρόμος ανείπωτος γε
μίζει την ψυχή της. Άλλα ό Σα
ράστρο και ό Ταμίνο ά.παντουν δ
τι οί θεοί τούς κρατουν σώους α
πό _η1ν πλάνη. Ό 1θείος νόμος θά
είναι ό κανόνας τους, δποιος και
ν&ναι! Θά χωρισιθουν, λοιπόν, για
πάντα;
Ό Σαράστρο με τούς ίερείς κα'ι
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τον Ταμίνο φεύγουν. Φεύγει καl
ή Παμίνα μόνη...
Ό Παπαγκένο τρέχει ξοπίσω
"V
'
'
'
'
στον πριγκιστα. Τον φωναζει. r.c.,,
ποϋ τον αφήνει μονάχο; "Ας μή
τον εγκαταλείψη και δεν θά πα
ρακούση ποτέ πιά. Τρέχει. 'Αλλά
ιμιά φωνή τον άναχαιτί ει: «πί
σω>>. "Αχ, και να.ξερε ά.πό ποια
πόρτα νά 6γη εξω. Πάλι «πίσω»
τον διατάσσει αλλη φωνή. Μπρος
απαγορεύεται, πίσω άπαγορεύε
ται, ποϋ νά πάη; Κλεισμένος εκεί
μέσα θά ψοφήση. Τί ηιθελε πού
τον άκολουθσυσε;
'Ε• μφανίJζεται ενας
"
'ιερευς:
' " Αθλιε ανθρωπε ! τοϋ λέει. Θα σοϋ
αξιζε νά τιμωρηrθης, για πάντα
νά πλανιέσαι στης Ύr\ς τίς σκο
τεινές χαράδρες. 'Αλλά οί 'dεοί
είναι φιλεύσπλαγχνοι και σε συγ
χωροϋνε. 'Όμως, ποτέ δεν θά
γνωρtσης των μεμυημέ-νων τίς
χαρές.
- Καλά! Είναι πληθώρα σαν
και μένα. Γιά μένα ή πιο μεγάλη
χαρά θά rΊ.ταν ενα καλό κανάτι
με κρασί...
Δεν εχει, προς τό παρόν, αλλη
επιθυμία καί τοϋ εκπληρώνεται.
Τί ώραία, κρασί! Πίνει. Είν'
ευτυχισμένος. Τώρα, ναί, θά ,,
θελε και κάτι αλλο. Καί τό τρα
γουδάει:

Είv' ή άγάnn, μόνον ή άγάnn
πού στρέφει δλn τή γη. Την
,μοvαξι•ά την διώχνει τΊ άγάnn
καi δίνει στn ζωή ι'ιδονn. Δεν
ζnλεύει των βαrσιλnάδων nλού
τn, οϋτε καi τιΊν σοφία έnιζnτεί.
Άγάnn μόνον, νό τόrν κά,μn εύ
τυχι,σιμένον, άλλιως άnό άnελ
nισί,α θά πεθ
, άνn. Λυώνει κάθε
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JJέpa όπό τό ιμα,ράζι. Τό πρόσω_

no χλωμό, τό μάτια, μαϋρα, δεί
χνουνε τnν όρρώστεια του, που
,nv γιατρεύει /tva φιλί. Κaνεlς
λοιπόν δέν θό τόν λυnrιθfι;

Χορεύοντας καί τραγουδών
τας εμφανίζεται ή γρηά: Να,
'μαι! 'Ώστε α ύ τ ή τόν λυπή�
.Οηκε; Καί τού ζητάει νά δρκι
σθη δτι θα της εlναι ισό6ια πι
στός, άλλιώς... νά τό σκεφΟη λι
γάκι. ' λλιώς, Οά μείνη έκεί μέ
σ α tσό6ια φυλακισμένος, ζώντας
μονάχα με ψωμί καί νερό... 'Έ,
λοιπόν, μια γρηά γυναίκα εlναι
καλύτερη άπό δλότελα. Της ύ
πόσχεται νά εΙναι πιστός... μέχρις
δτου 6ρη καμμιά καλύτερη. Και
δρκίζεται. 'Οπότε ή γρηά μετα
μορφώνεται σε μιά νέα, ντυμένη
κ' εκείνη στά φτερά. Εlναι ή Πα
παγκένα !
Όρμα δλόχαρος νά τήν αγκα
λιάση, μα τόν άναχαιτίζει ενας
ίερεύς: Μακρυά! Την παίρνει
μαζί του. εν είναι ακόμη αξιός
της. Φεύγουν κ' εκείνος τρέχει
ξοπίσω τους.
'Εμφανίζονται τότε τά τρία
Πνεύματα. Πλησιάζει νά ξημε
ρώση. Ί Ι- ράδινη αυγή φέρνει τη
νέα ήμέρα. Οί ψεύτικοι φό6οι
δίνουν τόπο στό θαύμα, δταν δ
Λόγος φωτί ει τό δρόμο. ' νά
τειλε, ανάτειλε, ηλιε χαQωπέ, και
δίδαξε στην πλάση να οϋνε με
σοφία καί γαλή:νη. ' νοικοδόμη
σε τό �ασίλειο τοϋ φωτός και
της ά.γάπης και κάμε τούς θνη
τούς ανθρώπους σαν 'dεούς! ...
Εωέρχεται ή Παμίνα, ταραγ
μένη, κρατώντας τό μαχαίρι. εν
·6λέπει αλλη διέξοδο στό δράμα
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της, παρά νά τερματίση 6ίαια
την ζωή της. Ό πόνος της στην
τρέλλα την έγγίζει. 'Επικαλείται
τόν θάνατο σάν άγαπημένο, ας
την δεχ0η! Ό Ταμίνο τήιν εγκα
τέλειψε, μά δεν τόν μισιεί. 'Όμως,
τί αλλο της μένει, παρά δ θάνα
τος; Με τό μαχαίρι, πού της εl
χε ή μητέρα δώσει, άκολου0ώντας
την κατάρα της. " χ, ποιός τόν
πόνο της θα περιγράιm; Ψεύ τη
Ταμίνο, εχε γειά! Για σένα πε
Οαίνει ή Παμίνα, μόνον ετσι θά
6ρη τον λυτρωμό...
Ειν' ετοιμη να 6υθίση τό μα
χαίρι στην καρδιά της, άλλα τήν
εμποδίζουν τά Πνεύματα. Καί
της άποκαλύπτουν δτι δ Ταμίνο
πάντα την άγαπα, μα ήταν δε
σμευμένος αμίλητος να μείνη.
" ς μ11 ζητά περισσότερα για
τόν κ.ρυφό τ:όν λόγο.
'Η απελπισία μετα6άλλεται σε
είφροσύνη. Θέλει να ίδη τόν Τα
μίνο, δεν [iαστάει α.λλο πιά. Καi.
ψfύγουν δλες μαζί, τραγουδών
τας:

·· Οταν ι'ι όγάnη ένώση δυό
καρδιές, καμμιό δύναμι όνθρώ
nινη νό τiς χωρίση δεν μπορεί.
· Ατρόμητες σε κίνδυνο καl κάθε
ξαφνικό, με την άγάnη προχω
ροϋν. Kai οί Θεοί τlς προστα
τεύουν άnό κάθε κακό.

Στην έπόιιενη σκηινή, ό Ταιιί,·ο
δδηγ�ίται από τούς ίερείς στην
πύλη τοϋ ναού, πού τόν φρουρούν
έκατέρωθεν δύο θωρακοφόροι
ανδρες. Τόν χαλούν στίς δοκιμα
σίες:

'Όποιος είσέρχετaι στην ά
τρanό που βγάζει στη σοφία, ό
φείλει την δοκιμα.σία να ύπο-
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στn τοϋ ϋδατος καί τοϋ πυρός.
Kal δταν πιά l'ό φόσ
. γανο τοϋ
Χάρου νά τόν τρομάξει δέ:ν
μπορεί, θά ύψωθn νά κατακ.τήσn
τά ίερά ύψίnεδα. 'Εκεί, θά λόβn
θέσι στούς μύστας μεταξύ, γιά
νά γνωρίσn τtιν μυστικτ'ι τελε
τουργία τnς .. Ισιδος, ένώnιος
ένωnί[ι) ...

Ό Ταμίνο άπαντα δτι δέν τον
κινεί ό φόδος τοϋ Οανάτου. Της
άρετης την άτραπο 'θ' άκολουΟ1�
σ,η. Διάπλατα ας ανοίξη της φQί
κης κά.0ε πύλη. Ζητάει τήν α.λ11θεια, δ,τι κι' αν κοστίση!
'Ακούεται ή φωνή της Παμίνα.
Στά.σου ! τοϋ φωνάζει. Περίμενέ
με!
Είν' ελεύθερος τώρ α να της μι
λήση. Άλλα και εκείνη, άψηφι�ν
τας η1ν σκοτεινή νύχτα τοϋ Οα
,,άτου, εγινε α.ξια νά. tδη το φώ::.
Θα γίνη κι' αιm1 δεκη1 προς uύη
σιν.
'Η Παμίνα άνανεώνει την δή λωσι τη:: άγάπης και συμδουλfί ει
τον Ταμίνο, μέ τό ώραιό,-αtί) τρr1γούδι τοϋ μαγ ικου αύλοϋ:
1

"Οf"lως γιά μένα είναι ή άγά
nn, θά σοϋ είμαι πόντο όδnγός.
Ποτέ: άnό τό πλευρό σου δέ:ν θά
λείψω, άικόμn καl d' aύτόν τόν
τόπο τnς φρίκης. Τί ,κι αν 11ά
πόδια μας ματώνουν άnό τ' άγ
κόθ
. ια στην άτραnό αύτή , δταν
φυτρώνουν τά ρόδα τnς άγάιnnς;
Πόρε τόν μαγικό αύλό καί nCΙί
ξε, στό δρόμο τοϋ κινδύνου οί
νότες ρίχνουν φως. Είναι c.,,o
δένδρο μαγικό σκαλισμένος καi
tι φωνή του βγαίνει δυνατή. Τό
ίερό κλαδί ό πατέρας μου είχε
κόψει, καθώς τ' άστροnελέκια
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πέφταν γύρω. Πάρε τόν μαγικό
aύλό καl παίξε, στό δρόμο τοϋ
κινδύνου οί νότες ρίχνουν φως.
.. Εχει ττ'ι δύναμι ό nχος του ό ,μα
γιΚ!
· ός νά προσταιτεύn στοϋ θα
νάτου ττ'ι μαύρη ωρα...

Τώρα, ό Ταμίνο και ή Παμίνα
θα περάσουν άπο την δοκιμασία
των φλογών. 'Όταν οί φλόγες
των παθ
, ών θά. τους κυκλώσουν,
αiθικτοι θα δια6ούν άνάμεσά
τους...
Περνο-:ν κατόπιν άπο την δοκι
μασία τοϋ ϋδατος. 'Όταν της
θλίψης τα νερά. θα πλημιμ υρίζουν,
με τή φων11 της μουσικής και πά
λι θά. διαδούν...
Νικητές των δύο δοκιμα.σιών,
φΟάνουν στον ναό, ωτου τους ύ
ποδέχονται δ Σαράστρο μέ τους
ίερείς.

�ο! - ψάλλουν - τί ένδοξο
ιθέαμα ,μδς ύnοδέχεται. Τά μά
τια μας τό Φως των Φώrrων άν
τικρύζουν !

'Η χορωδία τους προσκαλεί να
είσέλθουν στον ναό, εύγενικές
καρδιές που iθριάμ6ευσαν στις
bοκιμασίες και κάθε κίνδυνος ε
χει πια περάσει. Ί Ι- Ούρα τοϋ να
ού είναι όλάνοιχτη...
'Εν τψ μεταξύ, ό Παπαγκένο
εμφανίζεται μέ μια Οηλε.ά σχοι
,•ιοϋ στο λαιμό του. Φωνάζει η1ν
Παπαγκένα, που τήν εχασε ξα
φνικά. Τί -iiθελε νά. πιη εκείνο το
κρασί; 'Η ζωή δέν εχει πια κα
νένα νόημα γι' αύτόν. Θα κρεμα
στη. 'Αλλά, δέν βιάζεται. ΧάΟηκε
ή Παπαγκένα. "Αλλη γυναίκα δέν
ύπάρχει; '' ς έμφανιστή, γιατt
είναι κρίμα να χαθη. Σιγ11 επι
κρατεί. 'Ώστε πρέπει να πεθάνη;
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έν θ' άκουστη μια φωνη «Πα
παγκένο, στάσοι �; Θα μετρήση
εως το τρια.
αvτησι καμμια.
'Ώστε, πρέπει να τηρήση τό λό
γο του. Χαίρε κόσμε της λύπης...
ρχονται, δμως, τα τρία
π �Έεύματα
καl το εμποδίζουν.
" χι, Παπαγκένο. Μιά ζωή τη
εχεις, μην την άφήνης ετσι. 'Ί'
πάρχει άκο η έλπίδα. Γιατί δέ
πα�ζει στο σείστρο με τά κουδοu
νοιιια; "Ωχ, τί τρελλος που εί αι,
να το ξεχάση ! Καl τό Οαύμα γί
νεται. Ή Παπαγκένα ιμφανι ε�,
,
�
ται και' ανανεωνουν
τους οριο;
της 1άγάπης. αί, θά ζευγα(_)ω
σουν σαν μικρά πουλιά. Καl 0u
καμουν παιδάκια. Πρώτα ε, α,
μικρό Παπαγκένο, ε:πειτα μια μι
κρή Παπαγκένα, επειτα κι' αλλον
Παπαγκένο, rπειτα κι' αλλην Πα
παγκένα τί ώραία ί01J θα
ναι ή φωληά τους μέ τόσα μικρά
·παπαγκενάκια !
Καl τώρα, ή τελευταί J. σκηνή
τού εργου. Ή ΒασtΛισσα τη;
Νύχτας θά έπιτεθη κατά τού να
ού. Σύμμαχός της • Μονόστατος,
μέ την ύπόσχεσι ά νυμ,φf.υθη
τ ην κόρη της Παuίνα. Οί Κυρίες
εΙν' έκεί έπίσης, Τό σχi.διό τους
είναι να χτuπ11σο ξαφνικά. «Να
καταστρέψσυν την ά όσια αυτη
δuάδα, μέ τη φωτιά καl τό σπα�θί
�· δλη τη χώρα».
' λλ(). το'Uς κόβει την άνάσα
η

'

'

'

'

1

\

ω,
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μια βοή. Σεισμός που ερχι:ται. '0
Μο όστατος και οί Κυρίες γο α
τuζουν μπροστά σrι:ή άστροφώτι
στη Βασίλισσα της Νύχτα; χω
της όρκίζονται πίστη καί ύποτα
γή... ' λλά δέν προλαβαίνουν τί
ποτ' α'λλο, γιατl ερχετσι δ χε'ζ "1
\
\
'
.ραuνος και τους γκρεμι zι n.,ους.
Χά ο ται...
Ό Σαράστρο είσέρχFrοι στη
,σχηνή, άκολο θούμενος άπό τό
Ταμίνο, την Παμί α, τα τρία α
γαΟά Πνεύματα, τους ίερείς ΥΟί
λαό, έ ω άνατέλλει δλό ορρος ό
ήλιος.
Σαράστρο: ΤC\ύ ηλιου οί χρυ
σ�ς άκτίνες τά σκότη δ•ώχ,ουνε
uακρυά. Καl τό βασίλειο τού 1 cύ
ιδους παραδίδει τrιν ήμέρα ση1ν ά
λή'aεια !
'Η χορωδία τραγουδάει:
ΧaίρΕΠ'ε φυ;χέ:ς των φωτισμέ
νων, πpωτa τυφλές, τώρα όνοι
χτες στό φως! Χαίρετε w Οσιpις
κal � ισις, γιarrl εύδοκήσατε τό
θaϋμa aύτό νό γίνη. Σττ'ιν πλά
νη, στό σκοτάδι πεpπaτοϋσaν,
στό
τώρα βαδίζουν θριαμβικό
φως! Ή Φύσις τούς διευθύνει,
ό Λόγος τούς προστατεύει, κal
ή Σοφία τούς όδηγεί ι Στοϋ Μa
γικοϋ Αύλοϋ τούς fιχους, πpός
τό ψηλό τώρα άνεβaίνουν, rμέ:
τόν πιστόν aύτόν φρουρό καl
όδnγό τους πpός ττ'ιν Άγάnn
κal στό Φως!
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ιο Μαγεμένος Αύλός
Τό θειο βιολί του Μότσαρτ τώρα σε βιτρίνα
γυάλινη βρίσκεται μ' εύλά(;εια ψυλαyμένο·
μόνο του λες καί παίζει ακόμα με σουρντίνα
ενα σκοπό παλιό, σκοπό βαθιά θλιμμένο ...
-,. Ω, δεν διαφέρει άπ' τά βιολιά καί τουτο τ' άλλα,
είν' άπό ξύλο καί χορδές κ' εχει δοξάρι,
μ' άπό του Μότσαρτ την ψυχή μένει μιά στάλα
του Μαγεμένου ΑύλοιJ, θαρρεις, του δίνει χάρη
(Συλλογή <Κλαυσίγιλωc»)

Τό βιολί τοϋ Μόζαρτ.
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Άποuτήσε τε
ΚΑΙ Σε ϊ ς

τόv χρuσόδετο τόμο

ΙΛΙΣΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1956 - 1958
ο\ συνδρομnτα1 τοϋ I Λ I Σ Ο Υ
δικαιοϋvrαι ν,ό τόv άγοράσουv
ΜΟΝΟΝ δρχ. 70 άvτl τfις τρε
χοuσnς τιμfις των 90 δραχμωv.

ΜΕΡΙΚΟΙ φίλοι του 1
ΛΙΣΟΥ
σrέλνουν την
αψου
σι•νδρσμη τους
λυ
άναyκασθούμε μέ
ττη μας, να rouς ένο
χλησωμε μi:
ύττενθυ
1<0
μίσεις, οι δττοιες
στιζουν και χρόνο καί
χρηματα, η νά στειλω
.:ισττρακτορα, που
μ�
κοστιζιcι εττισηc,
δη
λαδή άψαιρεί άττό τό
ττεριοδ ι,ό ενα
μέροc
της συνδρομης
Οι ττουοί ε!,αι τακτι
Ε. ν ω σ ο υ
κοι
μαζι τους'
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'Ένα ώραϊο βιβλίο
γιά κάθε άνθρωπο τών Γραμμάτων

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Χαρτόδετον Δρχ. 50
70
Πανόδετον
))
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Έι<ι<λnσία

Εις τό ιιήνυμά του, έστ' εύκαιρίq.
των Χριστουγέννων Υ.αί του Ν Fου
'Έτους, ό Οίκουμεν{ικός Πατριάρ
χης κ. Ά Θηναγόρας, μεταξύ των
άλλων, [τόνισε τά άiκόλουθα:
<�Οί ά,·Θρωποι αίωρουνται εις τό
ό/χαν{ς, οπως άποσπάσωσι τά μυ
στ�χά του άπείρου, άλλ' οί νέοι έJtι
της γη; έξεγείρονται, ώc; θώλcι,σσα,
τά πάντα έπαrι;ειιλοuσα. 'Ημείς συ
ζψοuμεν περί «άlζύμω\'», ενώ βcι,θύ-

ταται ζ μώσεις μεταrι.ινοϋσι κόσμους
όλσ-ι_λήρου;. 'Η έιπιστήμη ιμ,ελετα
τήν παράτασιν της ζωης, ό δε θάνα
τος, έλεύθερος, θερίζει άνηλεως 'Α
φριικήν και ' σίαν. Που ετναι ό Χρι
στός Σ ωτ'ήρ; Δια�εθέντες, άπεδιώ
ξαιμεν Αύτόν. 'Εντεύθεν αί άνεΥJδιή
γητοι ήμων συμφορο.ί. Καί τί πράτ
τουσιν αί ':&,.ιχ,λησίιαι ; Διαπραγ,μα
τεύονται τόν 'Ατίιμτ,τον. 'Εξ ου ό
θλι&ερός κα.τα,τεμαχι.σμ.ός αύτων».

cc'H ι<αλή μαc γη))

ρια ηλιους, γιά πρώτη φορά, άπο
Υ,τα τήν σημα,σί,α του, γιά. Jtρώτη φο
ρά, στόν φορέα της ύπάρξ,εώς του
στόν ανθρωJtο, χαταrι.τα τήν- συ,-εί
δησι Υ,αί γ� τήν ίστορία του και
γιά τήν ίστορία του φuσικου γ.,όσμου.
Μπορεί νά. ύπάρχουν και αλλοι ε,μ
ϋιοι κόσμοι, rμπορεί νά. ίmάρχουν χ.αί
άλλοι πολιτuσμοί. 'Εμείς δμως φτά
σαμε στό κρίσψο σημείο δπου στόν
πολιτισ;μό μας (tά πρέπει νά. δώσωμε
τήν άπαρασάλευτη άνθρώπινη σφρα
γίδα του. 'Ίσως οί ά.πόγονοί μας κά
π�τε ,•ά. �ρει,ασθη ν� τόν άν;ιJtαρα,
ϋαλουν με καποων α,λλο. Πρε�πει να
τούς έξασφα.λίσωμε τήν έπι,χ,ράJτησι
τη; θείας πνοής πού τόν έγκαι,{ασε.
Καί γιά τούτο, άσφαλής έγγύησις
τό άνθριόπινο αtσθημά μας. Και πρό
συντονισμός
πα,,τός ό αύθόρ,μητος
του: ά.πό τήν Γη καί άπό τούς Ού
ρα.νούς.
ΚΩΣΤΗΣ Μ1Ε1ΡΑ ,ΑΙΟΣ
«Νέα Πολιτεία», 7.1.1969

'Από άφορμ11 αύτήν τήν φράσι
των τριών άστροναυτων.
«ΒΜαια, δεν γνωρLζομε τί έ πι
έιπε,ρχό,ιιενες γε
φ1.1λά.οσει γιά τίς
νεές ή έ ξόρμησις στό ιάστημα. Τό
ωρα
Υ.εφάJλαω αυτό άνοίγει στήν
πού ό πλαν�γτης μας άρχίζει νά r.ί.
σφιατια άrιό uιά άνθρc,1πότ η,τ α διογ
κούμενη πλη:Θυσ:μια.κά χαί άπαιτηrι:,
κώτερη καί δα.πανηράτερη άναφορι
κά με τις άνόt{ικες της. 'Ανοίγ,ει ά
ικόιμη σε μ� ωρα ωτου τό διψαλέο
βλ���ιια μας ψα.ύιει τις παρυφές του
Σύμυταν-τος καί &που τό χέρι μα;
άπείθαρχε;
κατευθύνει άτρομα τις
τροχιές των σωματuδίων. Τήν ωρα
�μως αυτήν ωτου άρχίiζοuε νά ζούμε
τήν ά.κριϋή διάσταισί μας άνάrμεσα
στα δυό αιτει ρα, ή Γη μας, αύτός ό
μικροσκοπι,κός πλα,111τη;, μέλος ενός
ήλια.κοϋ συστήμα-τος, σ' εναν γαλα
ξία πού fχει διαrι.όσια δι-σεκατο.ιψύ-
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Ό αθλος των άστpοναuτών στο εϋθυμο σκ[τσο

Δωpον τοϋ "An Βασι'λn στούς άσ,τpο:vαϋτ�ες
(Γερι1αΎι1'η έφηιι.ερίδα)

-- Μfι ! Αύτό είναι ηϊς
Βnθλiεέ:Ιμ!

-Τομaθες; Κaτακτfισaμε τήν
Σελfινn!

( Σtκίτσο τοϋ Σ"Ιοuλii
στήv «' Απογειαιατιvη»)

(Τοϋ Κ. Μητρόιτουλοu
στα «Νέα,,)

196!)
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Λυρικό r'Απαντα
Κούλη 'Αλέπη: ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1931-1968).
«Σέ κάποιες ξέχωρα μυστηρια
κές στιγμές, σάν ή εμπνευση ανα
πάντεχα σιμώνει, ανοίγει ενα πα
ρά,Ουρο γλαυκό στ11 σκοτειν11 σου
φυλακ11 καί της καρδιάς σου τό
αγχος αλαφρώνει...» - μας λέγει
δ ποιητ11ς στο αύτοβιογραφικό του
«Χρονι-κό».
Καί εΤχε σωστά τ11ν οοέα νά
συγκεντρώση την ποιητικ11 του έρ
γασία σαράντα σχεδόν έτων, για
τί τό φωτεινό της ξάνοιγμα μοιά
ζει μέ φάρμακο σέ διαρκή κυκλο
φορία, λυτρωτικό γιά κάΟε αισθη
ματικόν ανθρωπο. ιαβάζοντας ε
τσι συγκεντρωμένη η1ν έργασία
τού Κούλη Άλέπη, σκέπτεται κα
νε�ς πόσο δίκιο εlχε ό Παλαμάς,
δταν απεφαίνετο δτι δ ποιητ11ς
«γεννή'θηκε στο Γύθειιο, μά κατοι
κεί στων ποιψων τά φεγγαροφώ
τιστα περιβόλιω>.
Ό Κούλης 'Αλέπης θητεύει
στα'dερά στον άγνό καιθαρό λυρι
σμό, τον αιώνιο θά ελεγα, τον παν
τοτεινό. Τό συναισθάνεται κανείς

δταν ξαναδιαβάζει ποιήματα κά
ποιας ήλικίας, δπως ή «'Αγάπψ,.
..,
οί <d υναίκες» - αξια ένός Πα
λαμά -- καί ή «Ζωγραφιά» των
<<'Ερημικών περιπάτων» τοϋ 1931.
'Επίσης τό «Νέο χορτάρι», τό
«Μελαγχολικό φεγγάρι», δ «Θά
νατος τού βοσκού» και ή «Γαλήνη»·
είναι ποι11,ματα πού δέν τά ρυτι
δώνει δ χρόνος και πού μπορεί αν οχι Οά πρέπει - μια ήμέρα νά
περιληφθούν στα νεοελληνικά α
ναγνώσματα των σχολείων, για
νά. μεταγγί ουν στις γενεές τ11ν
εύγενικ11 αισθαντικότητα τού ποι
ητού.
'Όσο γιά την φιλοσοφία τού
ποιητοϋ, θά την συναντήσωμε στο
<�ύχαριστω» στον μεγάλο Θεn
(δ κόσμος εlναι πάντα ώραίος),
στο «' ν,θρώσιινο» (δ ανθρωπος
πρέπει νά μοιράζη τις χαρές του
και νά ζήση μονάχQς του τις όδύνες, δ'ιχω; παραπονο
'
) , στην
' <=υ__r.,,
τυχία» (μέ τ11ν εργασία και τοv
ιδεαλιστιΚ,Ο αγώνα, οχι μέ το πα-

ΤΑ ΝΕιΑ ΒLΒΛΙΑ

θητικο κύτταγμα των αστρων)'
στο <<"lδε δ ανθρωπος» ( αίrτός
πού πλάdει εναν ψεύτικο κόσμο,
για να σκλαδωθεί σ' αίrτόν, ένώ
μπορεί ή ζωή τοu να γίνη «ενας
γαληνος και ασπιλος ούρανός» δί
χως εχΟρες, ζηλοτυπίες και μα
ταιοδοξίες), στην «' ληΟινή κα
λωσύνη» ( έκείνη πού δεν γυι,εύει
άνταπόδοσι για τό καλό και v.παν-

τα στην χλεύη μέ το γέλιο) και
σrrό «Θα περάσει9> ( θα χαρείς,
Οά λυπηΟείς και θα περάσεις άπο
τον κόσμο τοϋτο, ώστε «μη σκοτί
ζεσαι, αδερφέ μου, της ζωης τα
μυστικά να εξιχνιάσFLς»). Μέ μια
τέτοια ψλοσοφία, δ ,θάνατος γίνε
ται ενα περιστατικό αδιάφορο, δ
πως επιγραμματικά δίνεται στο
«Χρόνο στο χρόνο»:

Χρόνο στό χρόνο nροχωρω,
μέρα σττΊ μέρα πάω.
Kal, φεύγω, πότε; 'Αδιαφορώ!
μήτε nού καν ρωτάω,
αν τΊ ωρα μου σημαίνει άργά
n κι· αϋριο n καί σε λίγο.
Εtμ· έτοιμος άnό καιρό,
κι· ετσι μnορω νά φύγω,

'Όμως, ή φιλοσοφία δεν εlναι
το κέντρον τοϋ βάρους της ποιή
σεως τοϋ Κούλη ' λέπη. Είναι τ<>
τραγο{•δισμα της ζωης, καΟώς κυ-

λάει ησυχα ϊι αγρια. Και γίνεται
μέ στίχο σφιχτοδεμένον, στά πλαί
σ·α της παραδόσεως, μέ πλήρη
άρμονία.

Χρuσάνθη: ΛΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
τόμος πού συγκεντρώνει η1ν
ποιητικ11 εργασία 33 έτιί>ν (1934
-1967) τοϋ Κιmρίου βάρδου εΙ
ναι επιδλητικός, άλλα οχι μόνον
σαν εμφάνισις,
Ποια εlναι τα κύρια χαρακτη
ριστικά τοϋ � υρικοϋ Λόγου»; 'J-!
θεματογραφία του είναι πεμπτου
σία από τα δάκρυα, τό αtμα και
τις επευφημίες της άδιάσπαστα
συνδεδεμένης ίστορίας 'Ελλάδος
και Κ{,πρου. Χρονικά, τοπία και

(1934-1967)
δρόσημα άποτελοίιν τά θέματα.
Εtδικώτερα οί μπαλλάντες για τον
Κυπριακόν άγώνα θυμίζουν τον
'Όσκαρ Ούάίλδ. Το ήρωϊκό και
τό δραιματικό στοιχείο συμπλέκον
ται, άλλα χωρίς τίς συνηθισμένες
'
πανηγυρ:κες
' ε'ξ'αρσεις, και περισσότερο δίνουν ψυχογραφήματα.
Ν ά ί!να άπόσπασμα απο την
«λ1παλλάντα των φυλακών Λευκω
σίας»:

Ή μέ)θn της πατρίδας ξεπερνάει
τη μέοθn καi τοϋ nιό ζ0στοϋ κρα-σιοϋ.
Δεν είναι άγάnn nού νά γονατίσn
άλλη άn' αύτήν τό συνετό ,μας νοϋ.
Κα,ί τη στοργήv άκόμα τη νι11<όει
τοϋ μnτρικοϋ, άνυnότaκτου μαστοϋ...
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Τό ϋφος είναι πιστό στην παρά
δοσι. ' κολουΟεί τον Παλαμά καί
τον Σικελιανό, χωρίς να συμμε
ρίζεται τίς ύπερϋολικες μεγαλο
-στομίες.
Ή γλώσσα εχει μιά όλοζώντανη
πλαστικότητα, πού αξιοποιεί ιδιαί
τερα τό Κυπριακό ιδίωμα. Μπορεί
νά πfjκανείς πι:>ς αποτελεί Οετικ11
συμβολ11 στο έλληνικό εκφραστι
κό μας ορyανο.

1969

' λλά δεν περιορίζεται ό ποιη
τ�1ς στο &τος. 'Η ε,μπνευσίς του,
απεριόριστη, τρέχει από τά «τα
πεινά πλάσματα» ( φυτά, πουλιά,
ζώα)' στις άπλες στιγμες τώιν αν0 ρώστων, στην προσ-πάθεια τ·ών
αιJλητών, για ν' ανε6η στ11ν ποιη
τικ11 1έρμηνεία εργων της μουσ·
κη:; καί της ζωγραφικής. 'Ακού
στε πέντε στίχους από τήν <<°'Ενά
τη Συμφωνία τού Μπετ·ό6εν»:

Τόν nλοϋτο ό ανθρwιnος μετροϋοε.
Τώρα μετρδ τόν σπόρο της φυχnς.
Τό ικρίνο αν λάμnn, έφn,μερα ,κε,ρδίζει.
Μιά στάλα της φυχnς 6�ίζει
τό βάρος τ· ώκεαvοϋ.

Θέλω νά σημειώσω μιά εγγρα
φή, τον 'Ιούλιο τού 19GG, στο
-πρωτότυπο «Λυρικόν 'Ημερολό
γιον»: � ε ζούμε με τον αρτο, μέ
τό αγχος ζούμε, μέ τό πρό6λημα».

Τό αγχος τού ποιητού εκ.δηλώ
νεται σ' ενα μεγάλο ανοιγμα τοϋ
τόξου. 'Αρχίζει ώτό την κοσμο
πολιτικ11 απώλεια τού έαυτού μας:

Ό κόσμος γέμ ,σε nλα'!'Είες καi δρόμους
σ
, φύζει στά σχnματα ,καi στό ρυθ,μό ,μετάλλου
τά σιnίτια άvοίξανε τούς πρόσθιους τοίχους
βιβλία οί καρδιές όλάνοιχ-ηαι !
Πόσο ,μδς λείψανε τά μονοιnάτια
μέ τό στενό τους κόσμο πού ,μδς εηvι,γε
στiς χειραψίες καi τά χαμόγελα!

Και ανε6αίνει ση\ν αγωνία γιά
τά ύπερούσια. Ση1ν συλλογ11 των
«μικρών λόγων δίχως αντίλογο»,
δπου ανήκει τό προηγούμενο ποίη
μα, 0ά ίδούμε νά άπλώνονται δλα
'
'
-τα ζοφερα και πικρα συναισ ημα1

'

ο'

τα γιά τήν τύχη τού ανθρώπου
ανάμεσα στους ανθρώπους καί την
τύχη του μέσα στη Φύσι. 'Αλλά
ύπάρχει καί μια φωτειν11 ακτίνα.
στον <<Λόγο προ; τον Θεό»:

Μέ την nερίεργn Θάλασσα καi τόν όνο χ-τομάτnv ούραvό
καi ατό βουνό πού φλυαρεί στην πλούσια χαίτn του
στόv κόμπο πού φιλολογεί ή όχιά κι' ό γρύλος
μπορείς νά δnς τόν ϊσκιο του Θεοϋ.
Τό φως του σά γεννιαιία σταγόνα άnοικ.ρυnτογραφείς
στiς ρόδινες προτάσεις της ικαρδιδς σου.
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Με>.ισσάνθης: ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Χρωστάω μιά. έξήγησι στούς
φίλου; τού Ι ΙΣΟΤ, πού μού
κάνουν την τιμή νά. παρακολου
θούν την στήλη τούτη: Τό βιδλίο
αύ-τό της Μ ε λ ι σ σ, ά ν 0 η ς έ
κυκλοφόρησε πριν τρία χρόνια
και ε π ρ ε π ε νύ. εlχε άπα
σχολήσει την στήλη των έων βι
βλίων, πολύ περισσότερο άπό u.λ
λα, εκτοτε. ' λλά, καΟ<ο; λέγουν,
«τό καλύτερο είναι έχΟρός ωϋ
καλού», κι' έγώ, έλπίζοντας για τί1
καλύτερο - για μιά. συνολικ1'1 Jc
ώρησι τού εργου της ποιητι�ίrι.;,
μιά. πού «Τό φράγμα της σtω:τi'ρ
εlχε κυκλοφορήσει ταυτοχρόνω;
μέ μια «'Εκλογή» τού προψ,ιοψi
νου εργου της - άνέβαλα τό χρ
ο; μου. "Έπειτα, με τ11ν προετοι
μασία της έκδόσεως τού είδιΥ.r'iΊ
τόμου της πρώτης τριετίας τοϋ
ΙΛΙΣΟΤ (1956-1195 ), δπου l
ναδημοσιεύθηκαν έννέα μικρές μ�
λέτες μQυ ύπό τον γενικό τίτ'λ.,)
«Ί-Ι μεταφυσική των Έλλήνω\
ποιητών», σκέφ'aηκα νά. συμπλη
ρώcτω ηΊν έργασία αυηΊ - πρω
τίστω:::; μέ μια μελέτη για τό t (!
γον της ΜελισσάνΟης και ηΊν εν-

τελως προσωπική συμβολή τη;
σηΊν 'Ελληνική ποίησι - ωστε νr,
έκδοΟη ενας πληρέστερος τόμ,);
rlλλά ... 'Έτσι, νομίζω δτι μού έπι
βάλλεται νά. ξεπληρώσω τό μικQ.'ι
μου χρέος, προτού μπορέσω να
άντιμετωπίσω τό μεγαλύτερο. Γό
έλαφρυντικό, ας πούμε, της άνιι
βολης μου, είναι δτι ή τελευταίιι
συλλογή της ΙελισσάνΟης δέν ε
πηρεάζεται άπό ηΊν επικαιρότητα,
διότι κινείται, δπω; και τό εργο
τη; όλόκληρο, μέσα σιτόν χωρσ
των αίωνίων άνησυχιων τού άν
Ορώστου.
Ποιο είναι τό «φράγμα της σ ωπης»; '0 Οάνατος ! 'ΕκΕίνοι πού
«;τροπορεύτηκαν» και πέρασαν
στην άντίπερα οχΟη - καθώς το
λέει στα «Σύννεφα ση'1 ί ση» -
«σαλεύουνε τά. χείλη χωρίς φω
νή». 'Έτσι, το άνάμεσα σ' έκεί
νους και τούς αλλους φράγμα, δέν
μεταφέρει κανένα μήνυμα. «Λόγια
δεν εχει ό 'Άδης να σού μάΟη»,
μας λέει στην «Περσεcrόνη». Τό
τε, ποιός; Ιας λέει σηΊν �Μυστι
κ1Ί ένέδρα»:
1

Καιρό πολ·ορκr'ισαμε τό μυστικό
πού ικρύβεται μέσα μας καi 1' άκοϋμε
έπlμονα κι· άθόρυβα νά ροκανίζει
σάν τρωκτικό μικρό, στό ξύπνιο καί στόν ϋnvo.
- Φαρμακερή, κρυφή δαγκιύματιά
πού μδς τινάζει έnόνω ,τα μεσάνυχτα Γύρω - τριγύρω, μέγα
, δόκανο στημένο
τό ϊδιο μας σώμα ...

'Ώστε, έ ν τ ό ς μας εlναι και
τό πρόβλημα και ό στίβος και ή
λύτρωσις.
Ή l\Ιελtσσάνθη έξακολουθεί ν.1.

δονηται u.,ϊο ηΊν μεταφυσικ1Ί άyω
νία, να διαλογίζεται και να τcίνη
στην μυστηριακην «έποπτε[α», δ
πως ηΊν έννοοϋσαν οί άρχαίοι Το
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παρόν μήνυμά της εlναι δτι ό αν
θρωπος εχει διπλήν ύπόστασι, ύ
λική και πνευματική, ποί, σι•νυ
πάρχουν και παλεύουν. Ό κόσμο..;,
τό 'ίίδιο, εlναι δισυπόστατος, σάν
μια κοινωνική συνείδησις, μέ τις
όντότητες τού «εδώ» και τού «ε
κεί» να συνυπάρχουν. Βλέπομε
μια σειρά άπό ποιήματα, δπου κυ
κλοφορούν φαντάσματα τω1ν νε
κρών άνάμεσα ατούς ζωντανού;,
-πως θέλουν να συμ6ολίσουν αυτόν

τον συμφυρμό, που δείχνεται με
τόση ζωντάνια εκατέρωθεν, ω<J rε
δεν ξαίρεις να ξεχωρίισεις τον
φανταστικον άπο τον άληθινόν.
Ειδικώrtερα στο «Φράγμα της σιω
πής», δπου οί δύο κόσμοι εμφανί
ζονται απαράλλαχτα δμοιοι και
γειτονικοί, να τούς χωρίζει μόνον
«ενα φράγμα άπό γυαλί, σχεδόν
αδιόρατο», ή πέρ' άπό τ,ό θάνατο
ζωή εlναι μια χαλκομανία της
γ11ίνης:

'Όμοια και 'δω, εχου,με σπίτια, δέντρα
δρόμους, μnάρ, ξεινοδοχεία
αίθουσες συγ;κεντρώσεwν, συλλόγους
θέατρα, κινηματογράφους �α,ί ν0κροταφεία.
Ή μόνη δια:φορά, δτι έiκεί τά όνόματα χαράζονται
όχι, δnwς έδω, στήν δμμο,
μά πάνω σε σκληρό γρανίτη ιfι μέταλλο ( ...)
Πόσο οί δύο κόσμοι μας συιμιπλέκονται.
Πως προεκτείνονται ό ενας μες στόν δ.λλον.
Τόσο, πού δεν μπορείς τέλος νά ξεχwρίσε:ς
Ποιός είναι του αλλου ή πιστή άντανάκλασn
τό άντικαιθρέφησμα στό τζάμι 'ΓΙ στό νερό.

'Ίσως, αυτ11 ή εικόνα να θέλη
ν' ώτοδώση ποιητικά. το <�άστρικον
πεδίον», δπου, κατά την Θεοσοφικ11 διδασκαλία, είναι ή εγγύτερη
προς n1 γήϊνη ϋπαρξι «επισrrαθμία» τού εσωτερικού 1έαυτού μας,
,δπου τό «εγώ» διατηρεί πάντα την

μορφή του. Εί ναι σαν ενα είδωλο
τού κόσμου μας.
'Ωστόσο, πέρ' άπο τις θεωρίες,
ενα κομιμάτι εξαιρετικά. λυρικό, θα
το ξεχωρίσω, για την τόσο όδυνηρή αλήrθειά του. Είναι ή «Ν ύχτα πού ερχεται»:

Ξεκινδ:με άνάλα.φρο•, κ,α1θώς ή γύρη
nού ταξιδεύει στόν δ.νεμο.
Γρnνορα n0φτουμε στό χ�μα
ρίχνουμε ρίζες, ρίχνουμε κλαδιά
γινό1μα.στε δέντρα πού διψοϋν σύrΡανό
κι· δλ!ο άρnΟΙζόμασrε :με δύναμη άn' τή γfi.
Μί1ς βρίσκουν τ' άτέλειwτα καλοκαίρια
τά ,μεγάλα ,κάμ,α,τα. Οί όν0μοι, τά νερά
παίρνουν τά φύλλα μας. 'Αργότερα
nλΟΙΚώνουν οί βαρειεqσυνν0φιες
μας τυραννοϋν οι χειμωνες κι οί καταιγίδες.
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Μό πάντα άντισrεκόμαστε, όρθωvόμαστε
πάντα ντυνόμαστε μέ νέο φύλλωμα.
Όσότοu φτάνει ένιc,ς δν�μος παράξενος
- κανεlς δέv ξέρει πότε κ· · όnό nοϋ ξε,κιvδ ιμδς ρίχνει κάτω μ' δλες τlς ρίζες στόν άέρα.
Γιό λlγο άκόμα, μές στn φυλλωσιά μας
κάθεται κρυμμένο - νό nεί mv τρlλλια του
στn νύχτα πού έρχεται - ένα πουλί.

• Αντιγόνης Γαλανάκη Βουpλέκη
ΚΑΤΟΠΤΡΑ
Το πρώτο ποίημα της συλλογη;
αυτη; μοιάζει σαν ποιητικ11 είσα
γωγ11 καί σαν πεμπτουσία τού μη-

νύματος της ποιητρίας.
Τί είναι τα κ ά τ ο π τ ρ α; Ί-Ι
ένδοσκόπησις τοϋ ανθρώ:rωυ. 'Η
ερευνα τού έαυτοϋ. Ή κατάταξις
μέσα στην πραγματικότητα. Ί-Ι
σύγκρισις με το tδανικό. Μια όλό
τελα πνευματική διαδικασία:

Εϊδωλο στόν χαθρέφτn άκίvnτο, ιμέ: τούς μικρούς
προβολείς των ματ ων vά φωτίζοuνε
τό τοnείο τοϋ προσώnοu,
σέ κuπάζω κι· άvαρωτιέιμαι
αν εΤσαι σύ ή μορφή πού πρmει vό έκφράζει
την κuριώτερn σύσταση τοϋ άνθρώnοu,
τη σύσταση τfις ψuχfις του... ( . . . )
Εϊδωλο στόν καθρέφτη, σέ: κυπάζω κι· όναρωτιέιμαι
αν εΤσαι ιού τfις ψυχfις ή άλnθινn έn<φρ.cσn,
δξενο καθώς έγινες,
μ' εvα κόσμο άvτιμαχόμεvο στην δψn σου...

Ξεκινάμε, λοιπόν, με τ11ν διαπί
στωσι πώς ύπάρχει μια διάστασι;
ανάμεσα στο βάθος καί την εκ
φρασι τού ψυχικού κόσμου. Μια
δυσαρμονία. Το περιΜλλον δεν
εχει αποκρυσταλλωθεί στον έσω
τερικό μας έαυτό. Γιατί κυριαρ
χεί το αγχος. Καί ή ποιήτρια
προσφέρει την λύτρωσι μιας
α ν α π α ι δ ι κ ό τ η τ ο ς τού
ά.νθρώπου. Σ'τα πρόσωπα των
παιδιών - λέγει - ύπάρχει ένω
μένη εκφραση, αναπόσπαστη ϋ
παρξη ψυχης καί σώματο9>, ένω

στον ένήλικο «το πρόσωπο εγινε
πεδίο μάχης», γιατί αντιμάχονται
οί κόσμοι, ό έσωτερικος καί ό έ
ξωτερικός. Θά επρεπε να ξανά
δρουμε «μια καρδιά καθάρια, μιαν
ασπιλη εκφραση, δυο μάτια γραφο χαρτί» («Βίωμα λαμ
πρό»). Νά ξαναγίνουμε παιδιά
στ11ν ψυχή.
"Επρόσεξα, δια6άζοντας τα
«Κάτοπτρα», πόσο συχνά άπαντα
ται ή λέξις ψ υ χ ή. Καί είχα
n1ν περιέργεια να μετρήσω. 'Ί'
πάρχει στα 15 άπο τα 30 ποιήμα-

α
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τα της συλλογής και ύπάρχει, ε
κεί, 29 φορές! 'Ίσως, εlναι τό
κλειδί τοϋ μηνί,μστος. Ί-Ι ψυχ11
σαν κατάστασις καί {1 ιjrυχ11 cτάν
ύπόστασις.
'Από τα ποιή,ματα που εκφρά
ζουν η1ν ψυχική κατάστασι, βλέ
πομε μια κλιμάκωσι: Στ11ν <�Προ
σέγγιση», 1i ιjrυχ1Ί είναι τι') «αγρί
μι» πού περ�φέρεται άνάμεσrι
στους άνΟρώπο - καί τείνει «νά
ξη υμνω'ιJη,>, μέ την εννοια να
εκδηλωΟη, νά δοΟη, να άνταπο
κριΟη. «Ό ανΟρωπος ση1 Φί,ση»,
ξεκινώντας άπό τ11ν πικρ11 εμπει1

ρία τοϋ άνθρώπου ανάμεσα στους
αλλους άv0ρώπους, στρέφεται
προς τή·ν ομορφη και άρμονική
Φύσι, στίς φεγγαρόλουστες νύ
χτες, tδίως. Ί-1 Φύσις τελετουργεί
άληΟινή μυσταγωγία ( «Σέ κυττά
ζω»). Ή παρακολούθησις των νό
μων τη; Φύσεως 'dα εμπνεύση καί
στ11 ζωή αίσιοδοξία και πεποίrθησι.
Στο «Φωτεινό σημάδι» ή ποιή
η_Ηα, αν Και παρακολουθεί την
σΥ.ληρή μάχη των άνέμων μέ τ&
δεντράκι και «ξέρει τ11ν εκβαση»,
συνάγει τό ελπιδοφόρο μήνυμα:

Λο nόν, θεαιτnς έγώ ιμέ συνείδnσn,
θά καταγράψω τίς φάσεις τfις μάχnς
ικαί θά όρθώσω μέ πάθος τό ηθικό
των κλώνων...
"Όλο γιά μιάν 'Άνοιξn θά τούς μιλάω ...

'Αλλά ύπάρχουν και τα ποι11ματα για τ11ν ψυχ11 ώ; ύπόστασι. 'Ιδίως τα « εμένα β11ματα» και τ·ό
<< εϋτε πρός με>>. 'Εκεί, τΟ &γχος
είναι έσωτερικό. έν είναι πια 11

διάστασις της ιjrυχικης καταστάσεως μέ τον εξω κόσμο, αλλά 1i
διάστασις της ιjrυχικης ύποστάσεως μέσα στΟν 'ιδιο κόσμο τοϋ άνΟρώπου.

Άγαναχ-rεί ιμάταια ή ψuxn.
Τό σωμα ρίζωσε nιά uέσ' στn σκλnρn γfι
τfις καθnιμερινότnτας καί δεν τnν άκολοuθεί.

Στο «ΔευτF =τρός με», που είναι μα, θέλει ν' απαλλαγή από τό φοραπό
άπό τά ώρcιιότερα δείγματα τοϋ τίο της ϋλης. Ζητάει βοή0εια
:
λυρισμού της ποιητρίας, ή ψυχ11 τόν Κύριο. Τί εγινε 11 1θυσία του;
Οέλει να ύψωθη πάνω από τό τέλ- Και ή απάντησις:
Εί�α,ι νωρίς άκόμα. Τfις ζωfις τά μάγια μδΙς κρατδνε
··Ο, πως μδς δένοuνε γερά, nως μδς μεθδνε
μέσα στίς τόσες δχεvτρες καί πόνους!

Νίκης Λαδάκη - Φιλίπποu:

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

'Η � έσ.ποινα των βηματι
σμών» της ποιητρίας -ή δποία

είναι νέα Ι(υπρία καt Εχει πα
ρουσιάαει τρείς ακόμη συλλογές
μετά τό 1960- είναι ενα σύμ
βολο.
Σ' εναν κόσμο, που «δεν εχει
μάθει τό μικρό απολυτίκιο των

1969
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ανθών της αγαπης», ανΟρώπων
πού <<Πλημ,μυρίζουν ασφυκτικά τά
πεζοδρόμια μέ σάρκες>> καί ζουν
«εξω 'π.ό τό Μρο; των προσα
νατολισ,μων, εναν κόσμο μάλλον
ζωώδη, ζητούμε ηΊν ύπερ6ατικί1
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δοήθεια, γιατί φο6όμαστε τόν
έαυτό μας. ' λοίμονο, δμω;. Στό
τέλος, ή ποιήτρω Ο' r}νακαλί,ψη
τό μάταιο τη; φυγης· 0' (lνταμώ
ση την «Δέσποινα των βηματι
σμών.

Σ' όντάμωσο
δίnλο ατούς nροσινότοnους
κal τίς πορτοκαλιές
μέχρι την θάλασσα
μέχρι τόν όρίζοντα
μέχρι τό βαθύ τ· όνθρώnου
και nάvw άnό τά διαβατάρικα πουλιά,
σά γλυκασμός...
Μ•ό δέ:ν ε.χw τη δύναμη
νά σέ: καθηλώσω στά χώμαπά μου
νά σέ: κλείσω μέσα στίς χοϋφτες μου
σφιχτά 6�εδιάλυτα.
Στά μεσnμβρινά άναδιnλώματα
τ· άνέμου
μένουν τά χέρια όδειανά...
...Σάν τά δικά σου.

Ιιά ακόμη εχφρασι της άγω
νίας τη; εποχής μας.
Ήλία Σιμόπο υλου :

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ, 1964
ΤΕΚΜΗΡΙΑ, 1968.
ύο συλλογές, δύο στόχοι ποιη
τικής δημιουργίας. Ιέ τό «Ί\Ιεγά
λο ποτάμι» τού 1964 θέλει νά ξε
διπλώση την σημαία των ίδανικώv
στοί,ς ευρείς όρίζοντες. Πρόκει
ται για τό «μεγάλο ποτάμι» Τ{7)ν
αστρων, πού φωτίζει τι'1ν αγωνία
τού συγχρόνου άνθρώπου. <<Γυ
ρεύοντας η1ν ειρήνη, ηΊν άγάπη,
την ανοιξη, τ1']ν γεύση τού ψω
μιού», εφθασε ό ανθρωπος στα σύ
νορα της νύχτας, στα σύνο α του

Οανάτου. Καί άγωνια, στά πρόΟυ
ρα τού 21ου αίωνος. «Τούτος ό
iiλιο; είναι δικός μας, έλατε να
τόν μοιράσουμε!» - κράζει σ' «
να από τα ποιήματα της συλλο
γής. Είναι 1i Χραυγή η τό κήρυ
γμα της άγωνίας τού άνθρώπου,
πού πιστεύει στην οίκοδόμησι
νέα ς κοινωνίας, tδεαλιστικης.
l\Ιέ τό «Τεκμήρια» ξεχύνει δλην
ηΊν πίΧρα της άπογοητεύσεως,
.
•
που' ειναι
ε'ξαιρετιΧα χαρακτη(_)ιστικη' στην
, « 'Αναζητηση».
'
Ό nοιnτης μέσα στη νύχτα έ(γραψε
τό nιό λαμπρό του nοίnμα
νά τό διαβάσει την Αύγη
στ' άδέρφι του τόν ν Ανθρωnο.
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Μά δεν τόν βρίσκει πουθενά.
- 'Εσείς μr'ιnως τόν εϊδα-rε;

Ή ίδια πίκρα εκ,δηλώνεται στην
«Τί,ψη», &του δίνει τόν τύπο τού
κοινού ανιΟρώπου:
Άnό τά βάθn τfις 6.ιυπα,ρξίας
ώς τιΊ φλέβα τfις ζωfις
όλnθ νός σάν όνθος φυσι:κό
γυιμvός καθώς ερχεσc,ι

φεύγεις. ( ... )
Κανένα μήν�μα

1969
δεν φέρνεις
(δέν όφήνεις

μόνο λίγα δάκρυα
νά ποτίζεται τό δέντρο τfις ζωnς.
Ποϋ πδς;
Μιλw για σένα πού δε σκέφτnκες
τό θάνατο, δε οκέJφτnκες
τόν όνθρωnο, δεν έζnσες.
- Μιλw γιά μένα!

Μανώλη Πρά:τσικα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Τό «δδοιπορικό» αυτό αφιερώ ρικά οί αίιωνες» (στό «Άπρόσω
νεται «στό ά:πλό γεγονός τού ,Οα ΠΟ>>).
'Ωστόσο, δέ ν παύει νά σ υ μ
νάτου». Καί ίδεται μέ η1ν π ό
μFγάλη .άπλότητα, χωρίς χρώμα μ ε ρ ί ζ Ε τ α ι τά εQωτήματα
rα, χωρις εξάρσεις, ,α.λλα μ' f' 1Ι/ των άπλών άνΟρώπων καί τά πα
ρατάσσει στό δμώνυμο ποίημά
λεmό διαφανη σαρκασμό.
του.
' πευθύνεται στόν <σtροηγη
Ό ποιητ11; εικονογραφεί, δέν
Οέντω> (μια πολύ συμ6ολικ11 εκ
ε:-:ιΟυμεί νά κηρί,!;η. Τί εlναι δ φρασι, πού την συνηθίζουν στα
Οάνατος; «Ί\1ιά ώρα ία σ υ ν ή βόρεια της Ευρώπης) και ζητόΗ
Ο ε ι σ. πού αντιγράφουν ίστο- κάποια «ενημέρωσι>>:
'Υπάρχουν έκεί στά μέρn σας έλnίδες; ονειρα;
Καταγράφονται οί άμαρ,τίες; 'Έχει βάρος ή ψυχή;
'Ανθίζουν παιδιάστικα χαμόγελα; Τό αίμα είναι κόικκινο;
Ό ούρ,α;vός τί λέει;
Πόσο φοβ6μασ-rε τούτn τιΊ μετα1<ίνnσn...
Έσύ πού nροnγτ'ιθnκες, είσ' •εύχαρ ,στημένος;
Διαμαρ;rυρnθηκες ποτέ; 'Έχεις αύτό τό δικαίωμα;
Μή.nως στ' ,άρνήθnκαν, λογαριάζοντας τιΊν άνύπαρκτn γλυκύτnrα
(των ματιών σου;
.. Αραγε ιμnοροϋ.με νά ξεφύγουμε; νά κρυφτοϋμε πουθενά;
Οί παρα,κλήσεις, ο-ί προσευχές, τά μέσα, είσακούονται; Έπιτρέ(nονται;
Φίλε, βοήθnσέ μας.
�Ηρθε ό καιρός για διαμαρτυρίες, γι' όρνnσn.
.. 1 σως πετύχουμε κάτι. Μιά nαράλειψn ίσως, μιά έγκατάλειψn.
Μόνο δείξε ιμας τόν τρόnο. Σοϋ είναι εϋΙ<ολο;

Μόνον ερωτήματα καί τίποτε
αλλο.
ποιητ11; δίνει τόν αν
θρωπο μέ την αγωνία του, παρα-

•ο

μερίζοντας ...
Γενικcί>τερα, σ' αυτή τή συλλο
γή εχει κανείς τή γεϋσι της ε-

1969
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παρχίας, μέ την αυξησι της συμ
βατικότητος, μέ την μείωσι τη;
πρωτοβουλίας, μέ τηΝ πληξι συναισ,θήματα δοσμένα μέ καλλι
εργημένο λεξιλόγιο και προσπά
θεια συμβολισμού.

'Άpη Χατζιδάκη:

ΚΛΑ ΥΣΙΓΕΛΩΣ

Μέ τη νέα του συλλογή, δ γ.
Χα-rζιδάκης μας δίνει μια νέα
προσφορά άνΟρωπισμού, στον
γνωστό προσωπικό του ρυθμό τη;
«<''Uνομιλητικης» ποιήσεω;, 1Wυ
.ε!ναι τόσο εγκάρδιος και οίκείο;.
Στ11ν 'ίδια άρχιτεκτονικ11 με
τούς <Ωστούς άράχνης» τη; προ
ηγουμένης συλλογής, ενα μέρος
.εlν' εμπνευσμένο άπό τα δράματιι

της κατοχής, άπό τον κόσμο τοίi
θεάτρου και άπό την μικροαστικi1
τάξι της επαρχίας. Τό αλλο μέ
ρος, πού τό διακρίνει και ή ύψη�
λότερη πνευματικότης σαν να γε
φυρώνη την άρχαιότητα μέ την
τρέχουσαν επικαιρότητα: Ό ιο
γένης, δ Βεσπασιανός, ή Κνωσός
καί αί μεταμοσχεύσεις καρδιάς
καί ή άπειλή του πυρηνικού όλέ
Ορου.
Στά ποιήματα μέ άρχαίο Οέμu
άκολουΟεί σταθερά τα ίχνη τοϋ
Καδάφη, μέ πολλήν επιτυχία. Τα
σύγχρονα Οέματα τά δίνει μ� τόν
γνώριμο ρυθμο cης «παρλάτας».
'Από τα ώραιότερα Οεωρώ τόv
<(Πολιτιισμό των κίσιγκ μπάγκ», δ
που δικαιολογείται και δ σαρκα
στικός τίτλος της συλλογης:

'Ένας σοφός έnρόβλεφε τfις γfις τό κύκνειο δ.σμα,
πώς κάπο ο άσήμαvτο εvτομο θαvαι τό μόνο nλάσμa
πού ϋστερ' άnό ένα πόλεμον άτομικό θά ζήσει·
ε1ναι τό ζούδια ικίσιγκ μnάγκ πού άκίνδυνα μπορεί
ραδιενέργεια νά δεχτεί πού θαταν ίκανn
νά κάφει άμέσως, avθpωno καί νά τό άφαν!σει .
.. Ας ε1ναι ετσι ύιπερήφανοι τfις γfις μας ol μεγάλοι,
ι,.ροϋ άn' τόν κόσμον n ζωn ποτέ δε θά χαθεί.
Ό έντομικός nολιτ αμός καί μιά (CάνθρωnόmτοJJ ό.λλn
έπάνω στόv nλavnτn μας έν δόξrι e· άnλωθεί !

'Από τα αλλα ποιήματα, ξεχω
-ρίζουν «Τα σπασμένα παιχνίδια>\
� Ιεταμόσχευση» ( δπου δ ποιητή;
ε!ναι πρόθυμος να κληροδοτήση
-την καρδιά του ο' εχθρόν η φίλο
άδιάφορο, αν eέλη τ11ν καρδ ;ι
«<την σκληρή, πεζή και κούrpω,,

να την άλλάξει) και ή <�Εiρήνψ
τοϋ ΒουδδLστού άσκητοϋ. Ξεχω
ρίζει άκόμη ενα τελείως διrι.φC'ρε
τικού κλίματος ποίημα, δ 1<'Ε.rτ:ιλη
πτικός», πού δίχως ύπερβολ11 Οά
τό φανταζόμαστε μέ την Ιr.-ογ(_Jα
φ11 του Μπωντελαίρ.
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Η ΓΕΝΙΚΗ.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ

ΈπανεΕελέγn ό Μέγας
Διδάσκαλος κ. Άλ. Τ{α{όπουλος

ΕΙΣ 'DO ΤίΕΚΤrΟΝΙΚΟιΝ Μέ
γα,ρον '.ΑJθηνων συv-λ'θε την ε
σπέραν της 31 ης Ία,νου<Χρίου ή
�τη σία, [Ίεγική· Συνέλευσις των
ά.ντιπροσώπων των Στοών της
Ηληνικης δικα,ωδοσίας ('Ελλά
δος, Κύ,πρου, Καίρου, ' λεξ,χ·ι
δρείας καί Χα,ρτούμ) .
Ό Μέγας Διδ· ά.σκα.λος του
Έλληνι-κ,οϋ Τε-κτονισμοϋ κ. ' έ
ξα,νδρο Τζα.ζόπουλος r,(ήρυξε
την ενα..ρξ ν των εργασ ων τ·ης
Συνελεύσεω .
Προ της ,εbσόδου είς τη,ι ήμ::.
ρησ αν διά.τα,ξιν, ά.πεδόθησαν η
μαί είς την μνήμην των κατά.
την διάρκειαν τοϋ προηγουμένου
ί:.του ά.πο6ιωσά.vτων με�ων τοϋ
Τ<iγμσ:τ:ος του Τεκτονισμου. Ό
Μέγας Διeά.σκα,λος προσεκάιλ�,:,ε
τούς ά.ντ- προσώπους διά. του ½0:
μι-χ.οϋ τρόπου:
-''Ορθ' ιοι καί εν τάξει πέν
θους, CΥΟελφοί μου, 'ίνα τι
μήσωμεν την μνήμην των ά.δzλ
φων μας, οί όποίοι μετέστησα ι

είς την ,υωνία.ν 'Ανα.τολήν, κατά..
την διά.ρκειαν τοϋ λήξ«ντος ε
τους. Γ Άπαντες ήγέρ�ησ<Χν καί
ελα.6ον τr,ν 'Κα.Οιερωμένην στά.
σι γ) . Καλώ η�δη ύμ.άς, ά�δελφοί
μου, ίνα, ένουντες τά.ς σΧιέφεις
μας, μνη,σθωμεν των ά.πωλειων,
τά.ς όποία,ς ή ά.δυσώπη'tος φθορά.
της ϋλης έπέ ερεν ε!ς τά.ς τά.
ξ,εις μας κα.ί, τιμωvτες τ-rιν μνή
μην των μετοοστά.vτων &.δελ ω ι
μας, φέρωμεν την τριπλην πέν
θ ιμον χειροκρουσίαν. Μετ έμου,
υ
ά,δελφοι μου. ( πα.ντες iξετέλΞ
σαν την χειροκρουσίαν, ή όποια,
ώς εκ τοϋ τρόπου αιύτης, είναι
ύπο6ληηκή,).
Ό Μiγας Διδάσκαλος έσυνέ
χισεν ώς ά.κολούθως:
-Ή μγημόνευσις των Ηα.νόν
των καί ή cξ α.υτων. εστιν οτε,
εμπνευσις, δεν είνα..ι δ ιμόνος σκο
πός των ζών<των. 'Οφείλουν επί
σης νά. παρα,σ",(ευά.σουν τό μέλ
λον. ' ποτελεί ύπερτά.την ,δι' ή
μ.άς ίκα,νοποίησιν, τό οτι α,ί,σθ,χ-
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-vόμεθα. έαυ-τούς ισχυρώς ήνωμέ
νους, διά. των δεσμών της άγά.
πης, κα.ί σταθερώς άποφα.σισμέ
νους νά. έξα.σφα.λίσωμεν τήν αίω
νιότητα του Τάγμα.το;. Εϊ με θα οι
προσωρινοί θεμα.τοφ,,. λακές Του.
Διά των συ11δεδυα.σμένων βου,λή
σεών μας, δια.φυλάσσομεν τήν ού
σία.ν κα.l α.ύτήν τήν ϋπαρξίν Του
κα.l έ.ξ�σφα.λίζομεν τ+,ν διαδοχή ι,
τήν δποία.ν έδέχθημεν καί ά.ξιου
μεν νά. μετα.δώσωμεν ζωσα.ν είς
τούς μυουμένους, οί δποίοι θά ;ιri;
δια.δεχθουν κα.ί θά συνεχίσο·η
τάς έρyα.σίας μα.;, προς ενα. και
τον αύτον πάντοτε σκοπόν, :ή·ι
βοοθμια.ίαν άνύψωσιν του &τόμου
κα.ί οι, α.ύτου τήν πρόοδον καί
τr,ν ήθικήν κα.ί πνευματικήν
ά.νόρθωσιν της άγθρωπότητος.
Προσδίδοντες είς το κοινόν ερyο·ι
μας, είς τάς άnto κοινου προ�α.
θεία.ς μα.;, σκο1tον -:όσον εύyε
νη, δικα.ιουμα.ι νά σα.; καλέσω,
άδελφοί μου, ίνα., συμμορφούμε
νοι προς την παράδοσιν, καλύψω
μεν την χειροκρουσία.ν πένθους
διά χειροκρουσία.ς χαράς, έν οψει
έlνός μέλλον•τος κα.λuτέροu, διά
την δημιουργίαν του δποίοu όφε:
λομεν νά 1έρyα.ζώμεθα. άδια.λε(
πτως. Μετ' έμου, άδελ οί μου.
(" πα.'/τες έξετέλεσαιν τριπλην
χειροκροuσία.ν, κατά τον χα.ρμό
σuνον -φό1tον) .
Κατόπιν δ Μέγας Διδά.σκαιλος
.1. '
'
'
1
'
�νεφερε
τα.;
yενομενα.ς
Ε.'ι'εpyειχ;
-α.ι δποία.ι κα.ί θά. σuνεχισθου•'I
ζωηρότερον- δια τήν πpοοολην
του Τεκτονισμου.
«Έπιοά.λλεται -είπεν- ώ;
κα.ί άλλοτε εξετέθη, ή προοσλή
του Τεκτονισμου (κα.ί είδικώτε
·ρον -:ου Έλλφικου) είς ολφ
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α.ύτου τήν α.ϊγλην, τr,•ν δπο(α.ν
προσδίδει το ιστ-ορικόν Του ;:α.
ρελθόν, δηλαδή τό γεγονός 8τι,
έν αύτφ έθήτευσα.ν κα.ί θητε Jουν
προνομιουχα κα.ί έ.κλεκτά τη;
άνθρωπίνης κοινωνίας πνεύμα.τα.,
μεyα.λοg;υtα.ι, α.ι δποία.ι κα,η•;
yα.σα.ν τήν ά.νθρωπότητα. καtά
τούς τελευταίους δύο α.ίώνα.ς κα.l
εύηρyέτησα. ν α.ύτήν, Βασιλείς ·,ια.ί
Πρ6εδροι Δημοκρατιών. Έπιο:Χλ
λεται δ' α.μα. κα.ί ή κα.τα.τόπισ:ς
-:ών κα.λης πίστεως ά.νθρώπων
έπί του ιδεολοyικου περιεχομένου
του Τεκτονισμου κα.ί των έntιδ•.ώ
ξεών Του, είοιΧώτερον δε τη;
σuμοολης Του είς τον ά.γωνα. ά
πελεuθερώσεως της Έλλάο. ος κα.l
τούς λοιπούς ά.γώνα.ς του 'Έθ·101Jς
(Μα.κεδοινικός, Κρητικοί ικ.ά.) .
»Διά. της προοολης κα.ί της
δια.φωτίσεως, έπιζητεϊτα.ι, ώς έ
τονίσθη κα.ί άλλοτε, νά ένημε;:ιω
θου•ι οι ανθρωποι καλης πίστεως
κα.ί νά yίν'Ώ γνωστός δ Τεκτο�:
σμός, έν τr,ι άλη,θεϊ α.ύτου έννοι�,
είς εύρuτέροuς κύκλους. Νά. ο η 
μιοuργηθr,ι δ' οϋτω πρόσθετο.ν μέ
σον προσελκύσεως προ; α.ύ:ον
των ά.νθρώπων κα.λης θελήσεως.
Τοιουτο-:ρόπως, οι' ένος δλοέ·ι
αύξα.νομένου άριθμου ά.ν:θρώπων,
οϊτιγες θέλ-:Juσι σu,ιδεθr,ι μέ τήν
π(στιν εί; εν κοινον bδεώδες "/α.ί
θά εχοuν τήν διάθεσιν νά. σ-Jν
εργα.σθουν κα.ί ν' ά.γωνισθουν ο:ά
τού; μεγάλου; άγώ-;ας τών ιδεών
καί ίδ-εωδών, διά τήν δ μιοuρ
yία.•ι ένος ά.-;θρωπιστικου πολι:-ι
σμου, έρειδομένοu έ.πί της ειρή
νη; μεταξύ των λα.ων κα.ί -:-ης κα.
λωσύνης, του ά.λτρουϊσμου και
της άδελφοσύνης μεταξύ των ά,,ι
θρώπων, κ.α.τορθωθr,ι νά έδρα.ιω1
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θ'Ώ μία, εό1 δα.ιμονουσα, κοινωνία., &.φα.νης φι,λα.ν,θρωπικη δρα..σις, ιί>ς
ιητις ε!να.ι κα.ί ή τειλικη έ11tιδίω κα.ί ή συμμιετοχή κα.ί συμ.πα.ρά
ξις του Τ'εκτονισμου. Ή δημιουρ στα.σις εις δια.φόρους κοινωνιχιχς
γία, μια.ς τοιαύτης κοι ιων(α.ς, της κα.ί UJνικά.ς •εΥJδηλώσεις των ύπb
δπσία.ς τά. μιέλη θά. έμφορουντα.ι tην α,ιγίδα, της Μεγάλης Στοα.ς
άmό τοιαύτα. συνα.ισθήμα.1:α., ιiπο της 'Ελλάδος Στοών, ύπηρξ,εν
τελεί καJθ' ήμα.ς, ,εις τον ιiτομι ξιαλογος, δια.τεθέντων προς τόv>
κόν τούτον αιώνα, τόν δποίον ώς άνω σκοπόν σε6α.στων ποσών
διανύει ή κοινωνία. των &.,νθpώ εκ των Ηεονομιείων των».
Π'WV, κα.ί την μόνην σωτηρίν.ν
Κατόπιν συζητήσεως, ένεκpί
της εις τον ολεθρον φερομένης θr,σα.ν τόσον δ διοικητικός, δσον
αινθ' ρωπότη-τ:ος».
κα.ί δ δια.χειριστικός άmολογι
Ό κ. Τζα.ζ,όπουλος ύ'Τtε,ιθύμι σμός.
σεν &τι κατά. τό 1968 συνεπλη
Ψmηκολού:θησαν ιiρχα.ιρεσίιχι
ρώ·θη μιία. 'Εκατονταετία, από της διά τό Σιυμ6ούλιον της επομένης
συγκροτήσεως της Μεγάλης Σ7c τριετίας (1969 - 1971) .
α.ς της 'Ελλάδος. 'Έχει προγρα.ψ
Σχεδ:)ν διά παμψηφίας επανε
μαιτισθη πανηγυρισμός του γε.γο
ξελέγη δ Μέγας Δι1δά.σκα.λος κ.
νότος, με τη δέουσα.ν λαμπρότη
Τ �οπου
ΝΥ'
λ ος. 'Επισης
'
'
,.
επα.νε.ςετα. χα,ί διεθνή συμμετοχήν.
λέγησα.ν τά. μέλη του Συμ6ουλίου
Κατά. την έπα.κολουθήuα,σα.ν �ης Μεγάλης Στ
οας, καί �ια:
διοικητιΧήν λογΟ'δοσία.ν, έτονί:J'θη τα:ς θέσεις δύο θανόντων έξε
δτι &.ξιόλογος ύπηρξε κα.ί κχ-:ά. λέγησα,ν δ κοοθηγη-cης τοϋ Πα.νε
την λήξα.σα.ν περίοδον, ή κοιvω πιστημιίου Άιθηνων κ. Πα.ν. Κpη
νι'Χή κα.ί φι�α.νθρωπικη δρα.:,ις η-ΥJός κα.ί δ κα.ιθηγητr,ς του Πο
του Τάγμα.τος.
λυτε.χνείου κ. Θεοδόσ. Τά..σιος.
Ί1διαιτέρα. μνεία. δέον νά γίν'Υ,)
διά. τό εργον ων ύπό τω,ν Στοών
«Μ έ λ η ς»,
«Ή σ ί ο δ ο ς»,
<<Σ κ ε \11 δ έ ρ μ π ,ε η ς»,
«Δ ε λ φοί», «Σ π. Νά. γ ο ς» 'ΑiJηνων,
«Φ ο ί νι ξ», Κερκύρα.ς, «Έ ρ μη ς», Σύρου κα.ί κΒ εν ι α. μ ί ν της Πνευματικίϊς Έστίας
δ Λ έ σ 6 ι ο ς», Μυτι�ήνης, συν
ιιΡήγας Φεραιος11
,ηρουμένων νυικτερινων ΣχολιiJν.
Το μεσημέρι της Κυρια.κης,
Ή ·συμ6ολη α,ϋτη του 'Ελληνι
κού 'Ελευiθερο-'ατονισμου εις τήν 19ης Ία.νου·α.ρίου, εγινα.ν μ!έ σε
μνή τελετη κα.ί ά.-πλότητα., παρου
κα.τα.πολέμησιν του &.ναλφα.6ητι
'Jία. πολιλων αντιπροσωπειών, ιiπό
σμου κα.ί της &.μοοθεία.ς, αποτελεί
κοι νωνικην προσφορά.ν, διά. την διάιφορα. μέρη της Έλλά.Όος, ':'ά
δποία.ν, οί υΕλληνες τέκ7ονιες δύ έγκα,ίνια, του νέου κ:-iσμα.τος της
πνευμα.τικης έστία.ς της Λαρίσης
να.ντα.ι νά. σεμνύνωντα.ι.
«Ρήγα.ς Φεραίος».
ίΚα.ί κα,τέληξε:
Ή δρα..σις της ανθρωπιστικής
«' λλά. κα.ι ή ιiνεπίσημος κα.ι
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κα.ι έκπολιτιστικης α.ότης ορyα.
νώσεως, ξεκιίνησε πρί'i από δέκα
χρόνια. κα.t τό απολοyιrστικόν ερ
γον της παρουσιάζει ζωηρή "λ.ί
νησι κα.ί ά.ξιολογημένη προσπά
θεια..
�ό ένερyητικό της πνευμα.τι
κης α.ύτης έστία.ς προ6άλλεται
μιά. σειρά., ά.πό ύπερδιwιιόσια
πγευμα.τικά. συμπόσια. των μελών
της, μέ ά.νά.λογες δμιλίες ψυχc
π•1ευμα.τικης Χα.ί ήθιΧijς ύ :ρ ης.
Πρόκειται περί μια.ς πνευμα.τι
κης έστία.ς, ή δποία προσ' έρει
είς τά. μέλη της κατά. τά.; έ6δο
μα.ιδια.ία.ς έργα.σία.ς, άφθονη κα.ί
πλούσια. τροφή μέ δμιλία.ς έπ:
στημονικης έρεύνης η :ρ ιλοσ,:,φι
κης δ:αθέσεως γύρω ά.πό τό ακα
τάλυτο της πνευματιΧij; άξία;
'
, ό τας
' του- :υ' :kρετα.ς
�.,
και' γυρω
απ
γ,ενοϋς ψυχικοί) αιίσθήματος "λ.αί
της ήθικης τελε.ώσεως.
Είς όμιλία.ν του κατά. τά. έγ
κα,ίνια δ Πρόεδρος της Π νευματι
κης 'Εστίας της Λαρίσης, ά.πευ
θυνόμενος πρός τά.ς α.'ίτιπρο-:rω
πεία.;, α.ί δποίαι πα.ρέστησα.'ί καί
έτίμησαν τήν τελετή τώ·ί έγκα:
yίων, μεταξύ άλλων, είπε ·ιιαί
τα έξης:
«.ώ.ς ύποδεχ6με.θχ, Κύριοι, μέ
α.ίσθήματα. εύγνώμονα., μέ μεγά
λ η συγκίνησι, μέ βα.θειά. χα.ρα
καί μέ ξεχωρισ-:+, ά.γά.πη κα.ί ά.
δελφοσύνη. Μέσα στό καινούργιο
μας κα.λλιμάρμα.ρο αύτό ά·1άκ-;ο
ρο της μονίμου φιλοξενεία.ς της
iρετης.
Μέσα. στό ά.σφα.λές α.ύτό πν�υ
μα.τικό κα.ταιφύγιο τη;; οίκειοθε
λοϋς Χα.ί έλευθέρα.ς ά.σκήσεως
της σκέψεως καί -:-ης άόκ-ιου καί
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ψμόνου έργmίας της έ.pεύ•1ης
της ' λr.θεία.ς, χωρίς φραγμό
&.πό πρόληψι καί δεισιδαιμονία.
κα.ί χωρίς τή·1 τροχοπέδη του ά.
παρα.δέκτου δογμ-1.τικοϋ φα'ιατι
σμοϋ.
Μέσχ στό ζωοy6νο αύτό π·1ευ
μα.τικό θερμοκήιπιο, -:-i; προ-:rτα.
σία.ς των ύψηλG)ν ίδεG>ν του π·ιε,j
μα.τος.
Μέσ7, στή'i ε1ερyετική αύτή
θερμοκοιτίδα. της έγτέχ'iου κα.λ
λιεργεία.ς καί της ίδα.'ιικης ά.-1α
π;ύξ�ως -:-οϋ εύγεΨιϋ; ψυχικοϋ
α.ι-:Jθημα.τος.
Μέσ::.ι. στό μονχδικό ::.ι.ύτό εκ
παιδευτήριο της έπιτυχοϋ ς διδ::.ι.
σκχλία;, τη; ήθικη; τελε:ώσεως
του ανθρώπου.
Μέσα. '1τό ά-1α.γε'ΙΥ"fjτtκό κα.ί ά.
νχμορ:ρω:ικό αυτό χαλκευτή;:ιιο
του ανθρωπί·ιου χαyατηρο; πρό;
τήν κα.τεύθυΨ;ι V του ορθοί) λόγου,
της καλής θελψ,εω;, τη; έ-ια.pέ
του πράξεω;, της ά.νοχης, :ης
ά.γάπη;;, τη; �-:1ότr:το;;, τη; άδελ
φ6τητος κα.ί γενικώτερα. της φι
λα.vθρώπου δια.θέσεως.
Καί ----τέλος- μέσα στό έπ:6λητικό καί ύποολητικό περιοά.λ
λον της π·1ευμα.-:-ικη;; μας σ.ύ:ης
έστίας, της έγκύρου κα.ί ώφελί
μου ά.πα.σχολήσεώς μα;; καί τής
συνεχοϋς έργα.σία.; μας μελέτης
κα.ί έpεύνης -:η; Σοφίας -:·ης
Ζωης.
Έpγαζόμεθα. ύπό -ή-1 αίγί�οc
της Μεγά..λης Στοά;; τη:; 'Ελλά
δος, -:-ης Παγκοσμίου Όργα. ιώ
σεως της Έλευθεροτεκτο•1ι-κης
Βα.σιλικης Τέχνης κα.ί ή πίστ:ς
κα.ί ή ά.φοσίωσίς μα.ς είς τά.ς 'Αρ
χας καί τά. ίσα.νικά. α.ύτης είνα.ι
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&ιμετάJθετος. Ό ήθοπλα,στικός θε
σμός καιι το ά.νθρωπtιστιΧΟ'Ι εργο·ι
α.υτης εΙvα-ι τεροοστιο και ή ευ�ρ
γετικη ά.κτιvοβολία. της Άρετης
κα.ί της 'Αληθ' εία.ς ειμ ιε,Οα, βέβαιοι
δτι θά. κα.τισχ_ύση είς -:-ά.ς σχέ
σεις των ά.vθρώπωv κα.ι των κοι
vωvιωv του ώς κυρίαρχος κα.ί
βα.σική έκπολιτισ-ικη δύvα.μις,
κα.ί τότε ά.σφαλως θά έyκα.τα.στα.
θη μονίμως το Π'/ευι α, της ΠΙΧ'Ι
α.vθρωπίvης είρηvικης δια.βιώσε
ως κα.ί θά, ά.vα.π:υχθη το ύπέpο
χο α.v,θος μια.ς περισσότερον ευ
δα.ιμοvούσης επιyείου ζωης.
Αυτη εΙvα.ι ή Πvευματιγ.η Έ
στία, --:ης όποίας το κα.ιvούρyιο
tδιόκτητο κτίσμα εγκα.ιvιά,ζομε
σήμερα, με την πεποίθησι ο'tι αί
ερyασία.ι α.υτης είς το μέλλον θά.
κα.λύπτωvται ,σταGερώτερα ά.πό
ελεύθερη σκέψι, ά.δούλωτη ψ�χή,
ά.ρμοvι-κη συνεργασία. y.,α,ί πvευμα
&.λλ ηλοβοηiθεία.ς, ετσι ωστε ή ύπο
μοvητικη καί φιλότιμος έργα.σία.
των μ-ελωv αυτης vά. προχωρη
με ά.σφά.λεια. στην ϋφα.νση του πο
λυτίμου μαγδύα. της έναρέτου
Ζωης, τον όποϊο πρόκειται νά. έ ι
δυθωσιv οί είλικριvείς ηλωταί
της '\.ρετης κα.ί της ' ληθεία.ς
καί οι κήρυκες της ά.γά.πης, της
Lσότητος, της α.δελφότητος κα.ί
της είρηνιχ,ης -κα.ί ευδα.ιμόνου
δια.βιώσεως δλω·ι των ά.νθpώ
πων».
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<<'Dόν έχάρηr,ι.α πολύ τόν τόιμον αύ
τόν της ΕJΠΙΛΟΓΗΣ τριετίας 1956
- 1958, με τήν άπλη. και καλαtσθηrτη
0μ,φάν�ση καί πρό παντός έ!χ)άρ-rψ.α
τό Θαuμάσιο καί πλούσιο περυεοcό
μενο, πού ετσι συγ,κεντρωμένο τό ειχ
τιιμα '-ιανείς πολύ περυσσόιτερο. Τό
ξα\•rnδιά6ασα με εύχαρtστηση δλό
κληρο Υ,αί με πολύ ένδιαφέρον. Μέ
την ΕιΠΙΛΟΓΗ άντιλαμ6ά\•εται κα
νείς εύκολώτερα πόισο μεγάλη στά
θ�κε ή προσφορά τοϋ ΙΛΙ ΣΟΤ καί
,
,
η Υ,ενο_ συμπληρω-νει
στον
πνε1,1μα
τι--ιό μας )('ωρο».
Ήλ. Καρελλας - Καβάλα
«Θεριιά συγχιαρryτήρια διά τήν
'Επιλογήν έrι, της τριετίας 1956 1957 - 119.38. Πρά-,ι,ειται περί μιας
Θαυ;μαισίας έκδόσεως, ητις δ η1ιιι,ουρ
γεί μίαν πραγ,ματιrι,ήν πνε1,1ιιαrτιικ-ήν
ώιόλω•σι·ν.
Λεων. Πασχάλης - 'Αθηναι
«Ή 'iΕΙπιλογή άπό τόν ΙΛΙΣιΟ
της τριετίας 1956, 1957, 1958 ά,πο
τελεί ενα ώραίο βι6λίο, πού ξανα
διά6ασα με πολύ έ,,διαφέρον».
Πέτρος Γλ έζος - Άθηναι
«Δ χθryτε δλη μου την εύγνωμο
σύνη γιά τί.ς άνεκτύμητες σrτιγμες
πού μοϋ ε)('άρισεν ή άνάγνωσις τοϋ
ΙΛΙ ΣΟΤ κατά τό 1968)>.
Ν. Πασχάλης - Αίιστραλ(α
«�εχ0η-r7 τί ; Θ;ριιέ μου εύχα
,
_
ριστιες για την
απαρα,μιλλη
πνευ
τροφή
πού
μας
προσφέρετε
ματιrι.ή
με τόν «'Ιλισό». 'Αποτελεί μιά οαση
μeσα στήν -κατάξερη ερημο της έ
ποχης ιιας».
Άρ. Κανδυλάπτης - Κρήτη
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕλΗΝΗ

υΕνα.ς α.ν
"θ ρωιπος εις την
' Σ ε-

<ς 1

7

λ ήνην τό 1969» - α.ύτή ύπηρξε
1ι προοπτική δλων των σχολια
στών, κα.θως εξέφραζαν τόν θαυ
μασμό τους γιά τό κατόρθωμα.
των τριών ά.στρονα.υτων, νά φθά
σουν στή'Ι περιοχή του χλωμου
δορυφόρου της Γης, νά πρα.ιyμα.
τοποι , σου'/ εξα.ιρετι κες πα.pα.τη
ρήσεις, κα.ί νά επιστρέψουν στή•ι
((Κα.λή μας Γη» - «επίτευγμα.
του α.ίωvος», δπως εχα.pακτηρί
σθη.
Ο δόκτωρ Τόμας Πα.ίην, διΞ'J
θύνων της
Σ
(της ' μερι
κα.νικης 'ϊπηρεσία.ς Άστpονα.υτι
κης) εΙπε:
« ύτή εΙναι 1ι ιiρχή μιας κι, οϋ'δ'εποτε θ'α.
ν , σεως, ..;,,1 �νη.οια.
στα.μα.τψ'Υj· Ό άνθρωπος ήpχισε
τi;·ι πορεία.ν του πρός τό άπειρο•�
σύμπαν. Ε!ς ά,πόστα.σιν έκα-:-ο•ιτά.
δωγ χιλιάδων χιλιομέτρων zκ της
γης δεν ύπά.ρχει χώρος διά δια.
στημι·,ι,όν συνα.γωγισμόv, δzν ύ
πάρχει θέσις διά ρωσοαμεpικα.νι
κούς ά.ντα.γωνισμούς. Εί·ια.ι κάτι
τό δποίον ά. ορα. δλόΧληpον τήν
ά. νθρωπότ τα».
υα.σιγκτων ο'δ'οκ-:-ωρ
Ε,ις τή ν Ο''
'Έντουαρντ Ούέλς, γp 1χμμα.τεύς
της
Σ , διετύπωσεν, μολονότι

το

1969,,

' αυ,
με οια,
φοpετικ.α.ς
ε εις, ,;ην
' λ'ξ
. ...
τήν γνώμην:
«υΟλα. τά α.'Ιθρώπινα. ον-:-α., εΙ
πε·ι, ήμπορουν τώρα. χάρις είς τό
μεγα.λειώlοες τα.ςίδιον του «' πr,')'
,Αω•ι » 'Ια.' "ιστα.ντ,:ι.ι ύψηλ'οτερο•; κ,:ι.τά μερικούς πό•;τGυς».
ΕΗΤΟΣ ΤΟΥ t969

υΕν,:ι. α.λλο πλήρωμ,:ι. «' πόλ
λωνος» θά προσεδα.φισθη ε!ς τήν
σελήνην κα.ί θά φέpη είς τήν γην
δείγμα.τα. εκ του εδάφους της, τά
δποία. θά άιποκα.λύψουν είς τούς
επιστήμονας πολλά εξ έκείνων
τά δποία. θά ήθελον νά μάθου'Ι
διά τόν δορυφόpον της γη , διά
τήν �δίαν τη'Ι γην καί διά τό
ήλιακόν σύστημα.
"ΠΗΑΗΜΑ ΨΥ λλΟΥ
ΕΙΣ το ΑΧΑΗΕΣ,,

Τ\ο επι
, , τευγψ:ι. ει1/α.ι, βευα.
� ι' ως,
πολυσήμα'Ιτο, άλλά θά πρbtει νά
τό τοπο&ετήσωμε στίς Η θινές
του δια.στάσεις ά.πό άστpονα.υ--;-ι' '
' '•1•
'
'Η Σ ελη-;η
α.πεαποψεως:
κης
χει της Γης περίπου 3 4 χιλιά
δες χιλιόμε-:ρα.. Ή 'Αφροδίτη ά.
πέχει 41 έ·ι<.α.τομμύρια χιλιόμε
τρα., δταν είναι στό πλησιέστερο
σημείο, κα.ί 247 έκ(:ι.τομμύρια. χιΤ
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λιόμε:ρα στο &.πόγειον. Γιά τον
" e_η οί ά.ντίmοιχοι ά.ριΟμοί εί
ναι 56 καί 400 έκατομμύρια χι
λιόμετρα. 'Ο Ζεύς, δταν εlναι
κοντά μας, ά.πέχει 600 έκ,α.τομ
μύρια χιλιό μ ;ετρα, Μλ ό Ποσειδών
ενα δισεκ.ατομμύριο καί 200 έκα
τομμύρια χιλιόμετρα. Ή άπ6στα
σις του Πλούτωv, ος ε:ν«ι 5 δισ
εκατομμύρια κα.ί 600 έΥ.α.τομμύ
ρια χιλιόμετρα. υΩσ-ε; Τί ά.ντι
προσωπεύΞι, στίς ά.ναλογίες του
Σύμπαντος, πού δεν σταματάcι,
βέοαια, στον Πλούcτ:ωνα, :ό t'l·
ξί1δι στή Σ·ελήvη; υΕνα, πήδημα
ψύλλου στήν ά.περαντωσύνη του
ήλιακου συστή1 ματος. Δηλαδή 8,
τι καί ενα,
· πήδημα, ψύλλου στον
γήίνο κόσμο... Αύτόν :·ό,ι χcι.pα,
κτηpισμό εδω<�ε ξένη ε cρ ημερίδcι.
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΣΚΟΠIΜΟΤΗΣ

Ό φυσικός επιστήμω ι Χά
pολ,ιτ Γιούρεύ εδήλωσε δτι μό
νον το εγχείρημα του <<' 'πόλλω
νος » κόστισε 24 δtσεκχτομμύ
pια δολλάpια. Πολλά χρήμα.τα,
γιά. cρ:'ωχά. ά.ποτελέσματα ά.πό
έπιστημονικης ά.πόψεως, διότt
δεν θά ληψθΌυΥ ά.pκετές πληpο
ψοpίε περί της Σελήνης, &.κόμη
καί μετά τήν προσεδά.ψσtν _ &.
στpοναιυτων. Ένδεχομέ ιως, ειπε,
τά περισσότερα ερωτήμ:χ. :α γ .ά
την Σελήνη καί το ήλιακόι σύ
στημα 1θά μείνουν &. ιαπά·ιτη:α,·
υΟμως, το εγχείρημα. επε6ά.λΑε
το, κυρίως, διά λόγους γοήτρου
τijς ' μερικανι1<.ης συ,ι. πο.λιτείας.
Έξ α.λλου. ό &ο6aς 'Εμίλ Ριν
τώ ι<ιατέκριv.ε τήν δχπάνη τέ
τοιων ποσών, δταν παραμερι"ων
ται τόσες επείγουσες ά.νθρώπινες
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&.νάyκες καί όπάρχει στον κό
σμο τάση φτώχεια , τόση ά.ρρώ
στεια ά.Χόμη.
Ά ντί1θετη αποψι εξέφρωσε b
Γάλλος συγγραφεύς Πιε, ρ Μπούλ,
του <Πλcιν. ή,του των πι1θή ιtωΥ)>.
Ζητώ συγγνώμην -ε· ίπε- πού
θά, παραθέσω ενα μου &.ποοπα
σμα, &λλά δεν μποριi'> νά βρω ά.
πάιτησt κα..λύ:•εργ1 ά.πό έΧείνη
πού ενας &.πό τούς ρομαντικούς
ηpωές μου εδωσε στον πρόεδρο
των 'Ηνωμένων Πολιτειών, πού
του ητουσε ά.κρι6ως μιά άκλόνη
τη δικαιίωσι των α.στρονομικων
υ
αυτ,ων ,δαπανών. « Οταν, στόν
15ον α..ιωΥα, οί θαλασσοπόροι ε
cρυγαν γιά. νά, &να'Κα..λύψουν τον
κόσμο, κανένα επιστημονικό επι
χείρημα δεν cραινό-αν νά. δικcι.ιο
λογη αυτη -ήν περιπέτεtα. Κι'·
δμως, ά.ργότερα, 11 περιπέτεια
συ,;Ξτέλεσε στη γένεσι των Ήνωένων Πολι-:ειωv.
Σήμερα, ή ϋπαρξις αυτης της
χώρας δεν είναι μιά αξιόλογη δι
καιολογία της τρέλλας του Κο
λόμβου κcι.ί δε' ν Ο,ά, αξ�ζε τή δα
πάνη μ.,ερι,χων δε-κά.δωv· δισεκα
τομμυρίων δολλαρίων ;».
Αύτό ά.σφcι.λως δεν είναι πα.ρά.
ενα &.στείο συγγρωψέως Μ.ί τό
'
'
επ.χειρημα
δ'ε•ι θ'α επ
" Ξt·
· θΞ ο"λον
' θ'α εκ'
'
υΕ1 νας σοcρος
' κο<�μο.
τον
cρρα άταν πιο άπλα- Μιά. μόνη
λέΕις θά του εψθανε: "'Ι λcξις πού
εν�ς ηρωας του Πόε, πού είχε
έπι6ι6ασθη ,σε ενα -rερατωδες ·
πλοίο - φάντασμα είδε νά γρά
φεται κάτω άπ' τά. μάτια του,
ά.φου είχε μου: ουρώσει μηχανι
κά. με ενα ξεδιπλωμένο καρα6ό
πανο: Το πανί είναι τώpα ξεδι-.
πλωμένο ως -ίς άκρες ου και
0
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η1-ιο; εδι σε . . ,ιαί ά, έτειι ε ή Γη I Φωτογοαφία τοϋ «' πολ1 ονο; » r'ιττο τφ τροχια πεl'ι τφ Σε)ηνην διαr,ιρι\()ΙΗΙ·η Υατο.

δια:Υ.pίνεται ή λέξις ,,-7 ι.χκά. υ
ψις,>.
«ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΙΙ

Σ>1

' λλα. ύπά.pχου I κα.t Χ?ιιω Ι.
κης σημασιας πορ'σμα.τα.. Ό Ί
:α.λός συγγρ7,;:ρεύς Κά.ρλο Καζ.χ
λένιο εγρα.ψε:
,,υΕvας 'ι\.μερικα;ός ,:;ο,ρός, ο
Τζών Κόμπλερ, έχαρα.κτήρισε
σωστά. τον σύγχρονο π?λιτισμό
ώς έμπνεόμενον από -;ή Ι ε Ι ιο�α
της σχετικότητας: α'Ο σ.. θρωπος
πίστευε κά.ποτε, δ:ι ή γ 7) είιαι
το κέvτρο του κόσμου ΚΙJ) cτι γύ
ρω της περισ:ρέ :pο ντα.ν 6 'Ήλ ος
καt οί αστέρες. Ό Κοπiρνικος
απέδε· tξε οτι ή γη δε I είιαι Π:1ρα. ενας πλανήτης περισ:?εψόμε
νος γύρω από τόv υΗλιο. Ό αι
θρωπος φαντά.στηκε κά.ποτε τον
€αυτό του ώς εν-α, ιδια!τεοο εί
δος, στο δποίο δ Θε<>ς έδωσ� κατ'

cξα. ρεσ ψυχή. Ό Δα.ρ6ί ιος ά.πέ, ,
' '
uει ξε τη' ι συγγειεια. το J με τα.
ς:
ζώα. Ό α.ιθρωπος π στευΞ κcί.πο
-ε ότι τό λογικό καί σ ι ,ιειδγ, τό
του πιεϋ α. κατηύθυιε την συr1περιφορά. του. Ό Φρόυιτ iπέδει
ξε :ήι κυριαρ ι..' α του ύποσυιε uς:' του. . . "Ι σως ο ι σκε·ψ ε.ς που'
προκάιλεσε ή πτ ησ ς στ·ηι Σε) ή
ι η ιά. μ.πά.σουι τί; πα.οσ,ηρή-,zις
του Κόμπ) ερ μέσα σ-ό πιευι-1-α.
των κο, 'IW'I α.νθρώπωι καί ν' α
πομακρύ IOU Ι κ1ποιο cμπόο.Ο στον
απα.ρα.ιτητο cκσυγχροιισ .ιό -ων
ιδεω Ι· Οί πλέον αισιόδοξοι Οά.
cλπισοu Ι οτι ·η κα.τά>-<τ ι;σις τ?Cί
Διαστήματος θά. πα.ραχ.ινήση τούς
αιθpώπους νά σuνα.ισθαγθουν :ή'Ι
έιότητά. τους καί ιά. α 1-cιΑ ηφθοϋν
οτι μπροστά. στίς προοπ:.,<,ες ά.
ποκα.λυπ:ικω I Κ�/tαστp,;ψώ 1, Ύ/
μοια.δι-χ.ή ρεαλιστι-χ.+, θέσις εrνα.ι
εκείνη του , ίvσ:ά.ίν: «r',ία ;.ι.ό1
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-νη %υ6έρν σ:ς γιά. · τή·ι μικρή
-μα.ς γη,,.
ΑΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
·<•IΠΤΑΜΕΝΟΙ .ΔΙΙΚΟΙη

Ή ' μερικα.νιΥ.ή ' ε,οπορία.,
κα;τόπιν μελcτης -δύο -cτων κα.ι
δα.πά.νης 500.000 δολλα.ρίων, έ
δημοοίευσε τήν εκθεσιν περί των
"ίπτα.μέγωy δισκωΥ», Κ7,Τά. τήΥ
λα.ίκήν φα.Vtα.σία.ν, η περί ,ω·ν
<'ά.πpοσδιορίστων ίπτα.μένωv ά.ν tι
%
· ειμένων», κα:τά. τήν επισtημοvι
χην όρολογίαν
< Δε
1 ,ν όπά.ρχει κα.μμία. ά.ποΛυ'
'
,. αποuει
,
,
τως α.μεσο
:)
ς::: ξις, που Ία.
πεί'θη &τι είναι σω,στός δ ί σχυpι
σμός, οτι :ά. «' προσδιόριστα. Ί
·πτά.μενα. ' . vτικείμενα.,, είνα.ι δια
στημόπλοια. πού ,έπισκέ πτοvτα.ι
τr;v Γην :κα.ί προέ.ρχοvτα.ι iπό κά.
·ποιοv άλλον πολιτισμόv», ά.να.φέ
ρετα.
- ι είς τήν εκθεσιv».
Στά. 90% των περιπ:ώσεων τά.
,•ίπτά.μεvα. ά.ντι'Χ.είμεvα.,> πού έφά.
-νησα.v στους οJρα.vού ι- �σrxv «συ
v-ή,Οη ά.v-ι-χ.ε'μεn,,, λέγει ή εκ
•θεσις, οπω
• ς α,εροπλά.να., δοριι:.ρό
ροι, μπα.λλόvια., φωτrχ, σύννεφα.,
·κ.λ.π.
'Έχουν cπισημα.vθη κ-χί διε
ρευνηθη 12 .097 περιπτώσεις «ί
- πτα.μένωv ά.vτικειμcvων» ά.πό :ου
194 7 κα.ί μ6-νοv τά. 697 πα.ρα.μέ
νου J «ά.προσδιόριστα.,,.
Ή -: ί του πα.ρό ιτος
ά.δ ·να.μίσ προσδιορ:σ• ου, τίς πΞp•.σ
σότερε; φορε ,. όφείλετα.ι σε ±τέ
λεια. πληροφορ.ων. Σz κα.μμιά.
περιπ;:ωσι, δcv μπορεί νά. σημα.ί
vη οτι πρόκει:α.ι πεp'. . 5ια
στημοπλοίωv ά.πό -χ.ηωκημέ ιους
-πλα.νητες. Αί ά.ποστι:1σεις :ο ά.ποκλείουν. έγει ή εκθεσις:
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<(" v λά.6ωμεv ύπ' οψιv τά.ς τε
ρα.στία.ς ά.ποστά.σεις του Σύμπαν
τος κα.ι τό πεπε.ροοσμέ·ιοv της tα.
χύτητος του φωτός, τότε ή εϊδη
σις της Γ,εvvήσ. εως του Χριστου
έπί της Γης δεν θά. μπορουσε νά.
εχη ψθάιση ουτε ως τό δέκα.:ον
της ά.ποστά.σεως της Γης ά.πό του
κέντρου του ιδι-κου μας Γ-Χλα.ξίου
" Αρα., πότε θά. πρέπει νά. ξεκί
νησαν οί. . . πιλότοι των δηθεν
δίσwων, γιά. νά. φθάσουν τώ?α.
στή Γη;».
Η ΠΡΟΕΑΕΥΣΙΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ό 'Αμερικανός δόκτωρ Σύριλ
Πουvα.μπ·ερούμα. (Ί vιδικης κα.τα.
γωγης} , διευΗυvτής .Υcέντρου ε
ρευνών πλησίον του ' γ. Φραγ
κίσκου, δια.τυπών•ει τήν άποψιv,
οτι ή ζωή άρχισε στή Γη, πpίv
ά.πό έκα.τομμύρια. χρόνια., οτα.ν ή
άψυχος ϋλη άιπέκτ-ησε β�θμryδόv
ίκα.νό:ητα. ά.να.πα.ρα.γωγης.
ιΠρό χιλιε' τηρίδωv ή ενεργός
όπεριώδης ά.κτινο6ολία. :ου ήλίου
έ6ομ6ά.ρ•δι ε ά.vεμπόδιστος -ήv έ
πιφά.-;εια.ν τη; γης. Ί-Ι ά.τμόσφα.ι
pα. της γης άπετcλεϊ:το τότε έχ μc
θα.νίου, ά.μμωνία;, ά.τμων ·ϋδα.:ος
Υ.α.ί ποσοτήτων όδρογό ιου. Δεν
ύπηρχον &.κόμη τά. προστα.-·ευτι
κά. στρώματα. δζοντος, τά. δποία.
πι�θα.vω; έσχηματίσθησα. ι έξ όξυ
γόvου πα.ρα.χθlέντος υπό των πρα
σίνων φυτών. Τά. στρώμα.τα. αύ
τά, οζοντος ά.ποpροφουν καί διη
θουν σήμερον τά.ς περισσοτέρας
εκ των -ά.κτινοοολιων του ήλ:ου.
Τά. ά.νά,μικτα. αύτά. συστατικά.
μ� τήν σειράν των, δυ·ια.τόv νά.
συvεσωρεύθησαν εντός τiί>v πρω
τογόνων ώκεαvων πρός σχημ:χ.τι-
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σμοv έvός πρωτογεvοϋ; «χημικοί}
ζωμοϋ». Έv-τος α.ύτοϋ τα δομικά.
συστατικά δυvα.τοv 'Μ σu,1εουά.
σθησα.v 6ιά. vά σχημα-τ:σουv περι
πλόκους μικροο-κοπιΛι..ως όvτότη
τα.ς, α.r:ιvες α.ρχισα.v άvαπα.pά.
γουσα.ι έα.υτάς κ-:ι.ί οϋτω κιχτέ
στr,σα.v ζωσα.ι.
Ό δρ Ποvvα.μπερούμα. έψοί-:η
σε ε1ς τά. Πανεπιστήμια. Μα.-ιτρά.;
των Ίvδιω'ι, του Λο'ι<ΛΨ1υ κ:ιί
Κα.λιφορvία.ς, πα.ρά. τΙJϋ δποίΙJ�
ά.vηγορεύθη διδά.%:ωρ τη� χημεί
ας -το 1962. ΈγεΨιήθη εί; Κε1J
λά.v-ην το 1923 κα.ί άπό τΙJϋ 1962
.έpyάζ,ετα.ι εί; -:ο κέvτρcv έρευ
vωv ' μές. υΟτα.v τον έρωτοσ-ι
ποία. ε!-;αιι ή άξίιχ τG)V έρευ'ιG,'Ι
•
,
, θpωπο-:η-τ=.ι, α.πιχΊ'του οια. τ,.J.ι1v α.'Ι
τά ώς έξης:
«Ό αvθρωπΙJ; οφείλει νi ά·η
-κα.λύφη τή'ι πρΙJοπ-:ική·ι τη; Uέ
σεώς του ε!; τήv φύσιν. υΟτ?' 1Ι
το έπιτύχη θά φθάση εί; Ε'Ι ές
δλοκλήρου νέον έπίπεΟ'J'Ι συζ·�
-:ήσεως έπί του vοήμα.το; κα.ί της
φύσεως της ζωης. Συμ• εpίζο;.υ:ι
τήv γvώμη-ι -των επιστημόνων οϊ
τιvες υποστηρίζουν οτι μετέχομzv
μιάς υπάρξεως κα.ί μιά; έξελί'
e
ι
ξ
εω; α.ι-τιvες εμπvεουv σευα.σμοv
κα.ί βα.θυτά.τηv ευλά.6εια.v. Έv ίJ
γvωσεις
ά.vωζ η-:οϋμεv πα.vτοτε
... ια.'
,
,
τον α.vθρωποv καJί -:ο σύμπαν,
τρομάζομεv συv•εχως άπό τά μυ
στήρ�α., τα δποι:α. δέv δυvά.με�α.
vά διερευvήσωμεv. Ε1; τήv πρα.
γμα.>tικότψα. ή ά:ια. -frτησι; α.υ-τή,
άιποτελεί τον ουσιαιστικόv προορι
.σμόv του ά.vθρωπίνου πνεύμα-το;».
("ο,,

'

t.l

,
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

(Άνάγλιφον
Γιυιργ. Θ. Μαλτiζοιι )
Μιά ό,ραία καί εύγενιr,ιή ψχηο
γνωμία τη� άθη, αική; κοιΥω\ ία ς έ
ξi λι.ιιε, μέ τη, ά.ιιοδ ηuία σέ q-ωτει
' ότερους κόσιιοιι; τοϋ καλ•λι τέιχνου
φ ωτογράφου Εύαγγέλου Εύαγγελί
δη.
'Εσπούδασεν εί; Κρατιr,ιήν φωrrο
γραφιικην σχολην έν Γερμανίq και
ύπηρ;ε πρω'Τοπόρο� εί; τήν καλλι
τεχΗ-κην ιrωτογραφίαν. Τελευταίω ς
11σχο1λ,εί.το σχεδόν ά.ιιοκλFLστικ(ί) ς uε
την ιrωτογράφ ησι, σπα,ίων βιδλίων
και έγγράcrων' διά παραγωγής μι
"Ι.ροq-ίλμ, ίξι•πηρετώΥ μελετηrrά; έν
'Ελλάδι καί πολλά ξένα πανεπιστή
μια.
'
nλυ-κ"';' τατο; κ 1ι' Π Υ�. κα.).ωσmη
ς
1J
�
.
προ ς πα·ντα�, ευρε απο πολλών έ
τίίΊν την όδόν της um1σεω ς εί ς την
� τοάν 'Ησίοδο;, τη ς όvτοία ς ηn:ο
ιδάσΧαλο;, αγαπητό ς εί; δλου ς .
Ό ΙΛΙΣ Ο - έrι.φράζει τά συλλυ
πτyτήριά του πρό ς τήν οίκογένειαν
τοϋ ά.ιιοδηuήσαντο; w,λεχτοϋ άδ�λ.
φοϋ.

1969
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IΜΕΤΑΞΥ MAEI
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά. Γραφεία τοϋ «'Ιλ�σοϋ», ραγα
τσαvιου 6, όροψος 6ος, (ΊΙλ. Κλαυ
'6ιιωvο;)
ε[vαι ά,οικτά. μό,•ον κάθε
,
Διυτέ'ρα ;ιαl Παρασκ.ι,υ1Ί 11 - 1.
ΕιΜΒΛ.Σ•Μ Ί1Α
Παοα"Ιαλοίιιιε\ άποστi,ηε.τι ιιε τα
yuδρο�ι-;ιήv ίπιταγ1Ί\ είς τή, διεύθυ,
σι, : «ΚωστΤ)"Ι Με) ,,σσαροποuλο,, Δρα
γατσανίου 6, ' θήγας, 12�,>. 'Απο
στολαl ιι� τρσ,π.tζιιtιl)lά.ς ίπιταγας η
ίvτο1'άς, ιιας δυσrιολιύουv.
ά. ά,α
γραφιται Υαθαρα το ό,οιιστει,:ω, υ,ιιον
;ιαl ή διεύθυ\Οις τοϋ ά.η:οστοΗως.

Π Λ Ι. ΤΈΤΧΗ l ΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιιιή τόιιων παρι,λθό\ των έτων
-δραΧJιιαί 60. Τι,ιιή τεψ,ους δρχ. 10.
εν ύ�:άρ1ου, μ-ειιο\ ω,ιιέ, α τιύχη
ίm' άριθ. 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14 1 , 2J, 25, 2 , 29, 33, 44, 19, 50,
.55/6, οίίτε τομοι 196'2.
ΑΛΛΛΙ ,Ι ΔΙΕΤΘΤΝ ΣΙΕΩΝ
Τεύχη άποστα εντα στούς -;ιατω
τέρω σ ,δρυιιητάς ιιας, έπεσιτραφη
σ α-1 ά.η:ό το Ταχυδροιιείον ιιi:. τήν ση
ιιείωσι, : <"μετώιησυ η «άγνωστος».
ΠαραrιαλοίίΙΤα·. όσοι τούς γ1 ω.ρίζοm
\α τούς εtδοπο ήσουν η νά. μας δώ
σουν τά.ς διευθύ,·σεις των.
ΑΘΗΝΩ
Βrύρων Άθα,ασού),ας, Πωτησίων
9. ΡωςάΗ) Βαλαοαν η, Καλλιδρο
μίου 24. 'Αρ. Βασιλιιίου, 'Εlπτα,ή
σου 11. ηιι. Ι1tωργα, ας, Καλλιγδ.
]1. Κω
, ,. Γρηγορό:πουι. ος, 'Ισrπάρ
χου 11. Μαρ. Κουγιουιιτ!:;w.tη, 'Αγ.
ΊΊ1iιλι τί:ου 110.
fι,ιιό Κουρμουλη,
Μ11tόιwπη 'Ά \\ι,ου 5. Π'rτρος Μω
ραυτης, Βαρδουσίων 13. Δi-σπ.
ι
κολάου, Ζωοδ. Πηγής 2'1. Κuκή Πε
τράικου, Καλα1ιιων 1'7. Πόπη Ρουσ
<ιrιδ., Δράικου 41. Διον. Συtέντζας, Χ.

Τρικούπη 72.
ιιοϋ 136.

Κω,. Ψαρρδ.ς, 'Ερ

ΕΠΑΡΧΙΩ

Νικ. Βιιτώριος, Κ. nΥ.όιtση 12α,
Πάιτραι. Άνδρ. Λιαμα.,'τLδης, Άγ.
Δηιιη,τρίου 118, Θεσσαλονίrι.η. ,Κι-,ι,ή
'l,y y λ ωη,, Μεσαίο, Καρλό6α1σι. ημ,
Λα1δας, Κω, /πολεωr:, 44, Θε,σσαλο
,ίιιη. Εύ. Λαδ
' οπούλου, Μαρα,Οωνος
11, Ξα,θη. Ματίλντα Μ.ανωλwάικη,
.Β. nεωργίου 115, Χανιά. 'Αθ. ΠοίίρΤΙΕ,, Μιε.λ ιγα) a.
' ος,
ΚΤΠ Ρ Ο Σ
Τι, ύχη Ί1'�σοϋ:ν, τόuο1 ;ιαl βι61 ία, στο Β I δ) ιοπωλείοv 'Α "τω,ίου
Σ τυλια,οίί, Λιιιεσος.
Σ•Ε ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩ'ΙiΕ:rΝ,ΟΤ® Ρ ΟΤΣ
Έγ-;ιατέ.λειψα'V τόν γήι,,ον βίον:
Κο:σ:ιιας Βά.ιιδαλ ης, Θισσαλο, ίrιη
'<\ντ;ιγόΥη Βιργοπούλου-, Ά1θη\•αι
Κύρος Κ. .Κύρου, 'Αθήναι Βfρροια
Γιωριyιος Πρά.η:ας, 'Α &η,αι
ΔΩΡΈΛΙ
Ό -;ι, Κων. Μuuερειδήιιας - Με1'ιγα1'δ., ιιας ,ά iιr.ι:Ηλε δρy. 500 διά.
&Jtακτον εί.σφοράν 1:ου ύιτi:.ρ των
Ν υ�τερι,,ων Σ'Χολων άιπόρω ερrγα
ζοιιi ,ων παuδιων «Μέλης'>, ε,ίς u"ή
μηv Βάσου Κριιιι.πια, έ.ιτl τη συ μιτιλη
ρώσει τετραε,τίας ά.πιό τοίί θανά1:ου
του.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΛ
ι ·ΦΜ
Θερμ.ότα1τα ιύχαρuστοίiιvεν τούς μ�
:κρά.ν των 'Αθη,ων πολυτ�ιιους φι1,ους ιιας, οί όποίοι μας εζ,,ιτησαν
οιαί τούc ώυι,στείλΟ!ιιεν τοιιους <4Ε!ΠΙ
Λ•σΓΗ τριετίας l!J:j6ι - ι5 », διά. νά
τούς δ�αθέ�σουν είς τούς εν τη πό
λει των φίλους τοϋ ΙΛΙΣ,0[', Δuευ
Μλύνουν οχ;ι ,μόνον ήιιας, άλλά. καί
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έ.κιείνους οι οποίοι τοιουτατρό!ιτως θά
ό.πο-κτ-ήσουν τόν πολύτιμον αίπόν τό
μον.
Κ.
� ώ ρ γ., ΚαΜλαν. 'Έιχ ομε
καί άλλοτε γράψει &τι τά βι6λία Κω
στή Μιελισσαροπούλου «�Ο Ί ησοίίς»
καί <ιiΜητις» εχοι•ν έξαντληθη καί
γι' αύτό δέν άναγράφο,rιαι στή β'
σελ�δα του εξωφύλλου μαζί μέ τά
άλλα βι6λύα. Τό ίδιο καί γιά τήν
α' σειρά. των « Στοχασμϋη->> τοϋ
Κρισνα.μοϋρ<τι.
. Πα πα δ., ενταύθα. 'Όλα τά.
βι6λία πού λαμ6ά, ομε τά άναγγέλο
με πάντοτε. Ό κ. Ρυζόπουλος βι6λιοκρί\\ει δσα θέλει καί μέ τή σει
ρά. πού θέλει. Ό ΙΛ]Σ Ο Σ δεν
ε[,•αι λογοτεχνιικό περωδικό καί δέν
εχει ύποχρέωσι νί1 δηuοσιεύη παρά
σσα κρί,,ει κα<τάλληλα καί χρήσιμα
στή γρα.μμη πού ά.κολουθεί.
Φύλ ι ο ν �Ιvδ α ν. 'Α,ι;ηυμα
δημοσιεύματα ε[ναι ά.παοά.δεκτα διά
τόν ΙΛF Σ 1Ο . 'Ακόiμη ;εοισσόrτεοον
&ταν δέν γνωρίζοιιε,· οtτε ή��ίς
ποίος ε[ναι δ ά.ποστολεύ; των. Γνω
ρύσατέ μας τό ονοιμά. σας καί δέν
πρόικ,ειται νά rτό άναικοινώσωμεν εά\'
δέν θέλε,τε νά. άναικοινωθη.
Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν, Θεσ
σαλονίικη. Εύγενιικό ν' άσχολήσθε uέ
την ποίησι. Ί ιαiπερα τό ποίημά σας
«για μιά. ένωμένη Εύρώπη» φανερώ
,•ει ίrψηλόΥ Lδεαλισμό.
Κ. Π η γ α δ ι ώ τ η Υ, έ,ταυ
θα. Τί θέλετε νά. πήτε γράφο,τας
&τι δ Χρόνος @uέγει άδιάφορο;, πο
τέ δέν εδ.ειξε έπιεύκεια, μοΥά.χα ά
διαλιλαξίω> στά ά,,θρώπινα αίτήμα
τα; '0 Χρόνος ε[Ι'αι �ι.cnποια ξεχω
ψστή ό,ντόiτη� η ή 01;νuσταμέν η των
ανθρωστινων
ε.πιτευγιι.ιατων;
η μ., Πειραιii. Έρω'Α ν τ.
τα.τε γιατί ή eτrισία σm,δρομή του
1969 ε[ναι μόινον 50 δρα'Χ)μές σέ δ
σες περιπtώσεις ή συνδραμή στα.λη
έΥτός του Φιε6ροι>αρίου - δπως
άνηγγέλθη στό τελευταίο τεύχος
του 1961
καί ό.πό της lης Μαρ
τίου γί"εται 60 δραχιuές. Ε{ναι ά
πλό: "Ε-rοι κι' άλλοιως, μόνον 50
δρχ. μένουν στό περιοδικό, αν λο
γαριάσωμε τά. εξοδα για την ύπό-
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μνησι της ά.ποστολιης των καθυσ-τε
ρουμeνων σm•δρομω
. ν καί τήν πλη
ρωμή προμηθείας σέ είmιρόr,ιτο.ρα,
έστl,(J)Κεστιτόμενον μεριικούς συνδρομη
τάς κατ' οωtον. 'Ί!σως καί πw λί·
γες. 'Όσοι, λοιαιόν, στείλουν άμέΟ"ως
την συνδρομή, ας ώφεληθουν την
διαφορά αύτοί.
ΒΙΒΛ]Α
ΠιΟΤ ΕΛΑΒΈ Ο «ΙΛΙΣιΟΣ»
{ι Μέ τή σειQ{Ι λήψεως)
'Ιωά ννης Μοντυηά.κης : Τό Ψυχα
ναλι>τιr,ιόν Ψυtόιδρcιιμα, 'Αθήναι
1968.
α,ά Π. Κοντοϋ: ά.φνες της Μα
Άθlήνα
-κε.δονίας {Ποιήμcιιτα),
1968.
'Ερατώ Γ. Μέλλου: 'Όταν οί θεοί
γίνον'l:αν άνθρωποι, 'Αθήνα 1968.
Άλιεξάνδρα Γ. Παραq-εηύδου: Ή
ποιή,τρια Χρυσάνθη Σ ιτσαία (Με
λeτη), Θεσσαλο,ίrι.η 1968.
Πάνος τ. Παναγιι,Υrούνης : Πρέβε
ζα (Ποιήuα-τα), 'Αθήνα 1968.
Χρηστος Σ. Σ ολοuωγίδη;: Τά Χρι
στούγεννα στήν Τέχνη {Ζωγρα
φι.κ1'ι - Γλι•πτιική - Μοι,σ,,,ιή 'Τμνολογία - Ποίηση), 'Αθήναι
11968.
Χροvtικ.ά Αιίσθητv,ιης {' τήσιον ελτίογ 'Ελληνv,ιης •Ε-ταιρείας Αίσθη
τιικη;), 'Α,θηναι 1967, 1968.
Κωγστ. . ΤριαΗαφύλλου: Οί Κωσrτάικηδες της 'Αχαίας καί του Λι6όρνου, 'Αθήναι 1968.
Λεονάρ, γτέ Βρίς {μετάφρ. Μιράν
τας Μνράrτ): Τό βι6λίο του άτό
ιμοι>, 'Αθήνα 196 .
Τάσος Π. Βέλλιος: Σπο, δές {Ποι
ηματα), 'Αθήνα 1969.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
'Ηπειρωτική 'Εστία
(19 /199
Όκτ./ οεμδ, 68).
Κρίrι.ος Λονδίνου (215/2116 - ο,εμ,
/ εκ. 6 ) .
Πνευματική Κ'\JΠρος (99---, εικ. 6 ) .
Ό Φυσιολάτρης {2'13-'Ι'αν./Φεδρ.
69).
Ή Χα.ραυγη τής 'Αλήθειας {13-lι!/
εκ. 6 - Ίαν. 69).
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Ή συvδpομη

τοϋ « Ι Δ Ι Σ Ο Υ »

διά το 1969
καθω pίσθη εις δpχ. 60 ( έξωτεpικοϋ 75)
η δpχ. 50 ( έξωτεpικοϋ 60) έάv ή συv
δpομη πληpωθ η μέχpι τέλους
Φεβpουαpί ου 1969.

·························································-······
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

'Όλοι οί συvδpομηται εχουv δικα(ωμα νά
άγοpάζουν τον

Είδικο Τόμο χρυσόδετο

Έπιλογης έτώv 1956 - 1957 - 1358
με δρχ. 70 άvτι δpχ. 90 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άποκpυφισμος και Μυστικισμος

αδ. 25 δεμ. 40

Μ ε λ ε τή μ α τ α

αδ. 40 δεμ. 60

Είσαγωγη στη Θεοσοφία

αδ. 50 δεμ. 70

Τά Βήματα της Φιλοσοφίας.

αδ. 50 δεμ. 70

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ο.Ε. � 631.675

70·ΤΗΛ. 312.322·ΑΘΗΝΑΙ
ΑΙΟΛΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25·ΤΗΛ. 831. 768• ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

