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Νά δρέπωμε στό δρόμο
μαc τά ρόδα, μέ σκοπό νά
ηροσφέρωμε τό δρωμά τουc
στουc δλλουc ι<αί νά κρα

,I1

τούμε τ' άγκάθια γιά τόν
έαυτό μαc.
Η. P. BLAVATSKY
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙ:Σ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙ:ΣΟΤ (ΔQαγα'fσα.mv 1)
(Δευ-.έpα και Παρασκευή 11

Η. Ρ. Blavatsky

•
Annie Besant

•
•

�
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Ed. Arnold
Th. Pasca1
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'Ιωάν. Βασιλης
Κ. Κιτρινιάρης
Γεώργ. Μαλτέζος
Κ. Μελισσαρόπουλrις
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- 1)
ΔQ,ι.

Τό Κλειδl της ΘεοσοφCας αδ. δΟ δεμ. 60
20
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60
Προς την Μύησιν
20
Μετενσάρκωση
10
W
Κάρ�
Σ' εκείνους που πενθοϋν
10
Ό Άστρικος Κόσμος
Τό Φως της 'Ασ(ας
�ο
Ή θεοσοφία είς όλίγα κεφάλαια
!Ι.
10
Θεοl έν εξορία
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 30
Φως στην 'Ατραπο
15
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
Το Βασίλειον τη::; Ευδαιμονίας
20
20
Ή Πηγη της Σοφίας
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1932-33 εκαστ. 30
10 Όμιλ(αι εtς Όχάt 1944
SO
'Ελευθερία, ή άρχή και το τέλος
60
Στοχασμοl πάνω στη ζωή (Β' σειρα) 60
Έκπα(δευσι και σημασlα ζωης αδ. 40 δεμ. 60
50
ΊΌ σημειωματάριο ένος Μύστου
'Απολλώνιος δ Τυανευς
40
50
Ί'lι Έλευσ(νια Μυστήρια
'Αποκρυφισμος και Μυστικισμος αδ.25 δ. 40
Μ. 40 δεμ. 60
Μ ε λ ε τή μ α τα
&. 60 �- ΤΟ
Εtσαγ ωγη στη θεοσοφ(α
Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών)
20
«'Αγνώσηρ Θει'μ)
10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣ Ο Σ», Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
yαρτόδετοι εγ,α,στος δρχ. 60.

68,

«ΙΛΙΣΟΣ:ι> Έmλο-yη έτων 1956-1957 -1958 χρυeiόδετον 90.
Δια τουι;: 6υνδρομηται;: του «ΙΛΙΣΟΥ:. 70.
'Αποστείλατε τό άντίτιμο-ν, διά γα τά λά.δετε ταχυδρομικως.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10

_____

ΓΕΟΡΓΙΟΣ.,. Α.. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ� ΕλΕΥΘΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΩΣ
&ραyατσανίοu 6 <Πλ. Κλαu&μώνοc;>, ΑΘΗΝΑΙ - 122

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
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ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ

·Από τίιv Gοφία τού Βούδδα
Είς μετάφρασιν τοϋ 1<. Γιάννη Οtκονομίδn, έlκυκλοφό
ρnσε προσφάτως, τό φιλοσοφικόν δοκίμιον του Ρα,μnι
τραινόθ Ταγικόρ «Τελείωση», άπό τό όnοίοv δnμοσι,εύο
με τό παρακάτω κεφάλαιο μέ: τόν τίτλο <<Δομιμαnάδα>>:

Ή λέξη � άrμμα» σημαίνει πειιθαρχία, νόμος, θρησκεία και ή λέ
ξη <4:Ίάδω> μέθοδο;, όδός. Για εναν βουδδιστή ή λέξη αμμαπάδα ση
μαίνει ή «όδός τη; αρετής>>. Τά άποφθέγμαϊα πού ακολου'dούν ώιοδί
δονται στόν 'ίδιο τόν Βο{ δα και αποτελούν n1ν κcιιθαρωτερη εκφρα
ση της διδασΧαλία; του. Στην πραγματιΧότητα ή � αμιμαπάδα» εlναι
μία ανθολογία της αρχαιότερης οουδδιστικη; λογοτεχνία;, μία σύνο
ψις, ενας κανών ζωης, ενας κώ!διξ συμπεριφοράς.
Τό μίσος δεν καταλύεται μέ ϊό rμίσος. Το μίσος μόνο μέ την άγά
πη καταλύεται. Αίιτός είναι ό αίωνιος νόμος.
Οί περισσότεροι αν:θρωποι λησ μονούν :πώς δλοι θά πεθάνωμε μια
μέρα. Για κείνους παύ τό συλλογίζονται ό ά')iί>νας γαληνεύει.
•Εκείνος πού τοϋ άρέσουν οί ύλικές ήδονές καl :ιτού οί αίσθήσεις
του εlναι άννπότακτες, έκείνος πού είναι άκρατης στο φαγητό, δκνη
Qός. άδρα.νής, ανατρέπεται ώιο τον Μάρα ( από τον δαίμονα τού κα·
κοϋ) &πως ενα αδύνατο δεντράκι ώιο τον ανεμο.
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Έ,αντίον εκι:ί,ου πού δεν ζη μονάχα για τις ήδονές και. πού οί
αισuήσεις του εlναι ύποταγμένες στό λογικό, πού είναι μ τρημένος στό
φαγητο του, γ μιiτος από πίστη και εγκαρτέρησ,η, εναντίον εκείνου,
δ ι[άρα bί, � .ορεί νά καμη περισσότερο άπ' δ,τι δ ανεμος στον βράχο.
'Εκιίνος πού tκαμι: τό κακό ύποφέρcι σέ τούτον τόν κόσμο, ύπο
φίρcι καί στον αλλον. Ί-Ι σκέψη πώς tκαμε τό κακό τόν καταιδιk.οκει
καί τά βασα,α του ιιεγα)�vουν ακόμη περισσότcρο, δταν μπαίνη στους
κυκλους τού ιράγια (των μι:.τενσαρκαισεων).
0
.Εχ.εί,ος πού ξεριι πώς τό σώμα του είναι εφήμιρο σαν τόν α
φρό καί άπατηλύ σαν άντικατοπτρισμος, 0' άποτρέψη τό ανθοστόλι
στο βέλο- τού Μαρα καί δέν Οά καταληφθη ά,r,ό τόν αρχοντα τού θα
νάτου.
Τόν ανΟρωπο, πού καταγίνεται να δρέπη τίς ήδονέ::; σαν ανθη,
τόν άρ α,ζει ό Οάνατος καί ιόν παρασύρει, δπως ό πλημμυρισμiνος χεί
μαρρος παρασυρει. ενα κοιιιισ�ιένο χωριό.
'Ο σοφός πρέπει νά ζη στό χωριό του, δπως ή μέλισσα μαζεύει
τό νέκταρ από τό ανθο;, χωρίς νά καταστρέ-ψη τό χρώ,ιια του καί τό
αρωιιά του.
'Η μυρουδιά τού λιβανιού η τού σαντάλ η των λουλουδιών σκορ
πιέται κατά κεί -ού πνiει δ άνεμος, άλλα της σοφίας τό αρωμα σκορ
πιtται ενα, τίον τού άνέιιου. Ό σοφό- ανθρωπος ξ�:χύνε.ι τό αρωμα
της άρttης του πρό- δλες τις κατε.υdύνσει;.
'Εχιείνον πού σε κάνιι να βλέπης τα ελαττώματά σου, να τόν θΗο
ρης σαν κάποιον πσύ σού δίνει εναν θησαυρό. Ν ά προσκολλάσαι στον
σοφό πού σέ ψέγει για τα σφάλματά σου. Γιατί αληθινά είναι μεγά
λο καλό και οχι κακό να συναναστρb cpεσαι εναν τέτοιον αν1θρωπο.
έν ύπάρχιι αγωνία για κε.ίνον πού ετελείωσε τό ταξίδι του, ;ωύ
εγκατέλειψε κάθ·ε φροντίiδα, πού έλιωθιριώθηκι, άπό κάθε πλι:.υρά.
'ι.Εκε.ϊ,οι πού κατασκευάζουν τα ύδρα ωγ1;ία κατευΟύ, συν το νε
ρο κατά 111 θελησιή τους, ό όπλοποιός φτιάχνΗ τα βt λη, δ ξυλουργος
διαμορφώνει τό ξύλο, ό σοφός πλάΟει τον uδιο τόν έαυτο του.
' κόιιη καί οί θεοί ζηλι:.υουν εκ1:,ίνον πού εδάμαισι:. τίς αίσθήσεις
του (δπως ό καβαλάρης τό αλογό του), πού απέβαλε κά1 Οε αλαζονεία
καί ά:; ε υΟερjώΟηκε άπ' τούς πόΟους.
Μέσα σ' αυτό τό φρούριο, τό χτισμένο αΠiό κόκκαλα σκ�:πασμέ.να
με σάρκα χαι αυμα, φωλιαζουν ri αλαζονεία και '11 φθορά και ό θάνατος.
Τά με.γαλόπρεπα των άρχοντων άiμάξια φθ ίρονται και καταστρi
φονται. 'Εrοι και τό σ('ί')μα μας βαδίιζει πρός εναν βέδαιον έκμηδενι
σιιό, αλλά ή σοφ�α ένος σοφού μιταδι6άιζε:ιαι σέ αλλον σοφό και ποτέ
δεν πλευρί·ζει τόν ολεθρο.
Βλέπε τόν κόσμο σά μια σαπουνόφουσκα. "Αν θεωρης τον κόσμο
σαν tναν άπλόν άντικρ.τοπτρισμόν, δ βασιλιάς τού 'dανάτου δεν θα
σ' εϋρη.
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κόσμος εlναι σκοτεινός, σπάνιοι εlναι εκείνοι πού διακρίνουν
τον δρ�μο τους καί πού --σαν τό πουλί πού γλιrφ)νει άπό τά δίχτυα
πορεύονται προς την ούράνια διαμονή.
'Η κατάκτηιτη γεννάει την εχθρότητα. 'Ε-ιιείνος πού εχει κατα
κτηθη κοίτεται ιμέσ' στην άπόγνωση. Ό είρηνικό; ίίνΟρωπος άναπαύε
ται μέσ' στην ευθυμία περιφρονώντας καί τή νίκη καί την ηττα.
'Η ύγεία εlναι το μεγαλύτερο άγαθό, ή ίκανοποίηση δ μεγαλύτε
ρος πλούτος. 'Ένας πιστός φίλος εlναι δ καλύτερο; σύντροφος, άλλα
ή 'ψηλότερη ευδαιμονία εΙναι ή Ν ιρ6άνα.
Στήν οργή ν' άντιτάσσης την ήρεμία, στο κακό το καλό. Κατά
κτησε τον φιλάργυρο μέ τη γενναιοδωρία καί τόν ψεύτη μέ την ά
λήΟεια.
'1-Ι ζωή είναι εϋκολη για ενα πλάσμα άδιάντροπο, άναίσχυντο,
πονηρό, επιδεικτικό, uπεροσττικό, ρυπαρό.
έν ύσιάρχει φωτιά πού νά καίη σαν την πλεονεξία, δεν ύπάρχει
κροκόδειλος πού νά κατατρώη &πως τό μ�σος. Δέν ύσιάρχει δίχτυ τδ
•σο ;τερ��εγ_μένο δσο ή αύταπάτη. Δεν ύσιάρχει χείιμαρρος πιο δρμη·
,
τικος α;1c.ο ΤΟ'\/ ποθο.
Εϋκολα άποικαλύπτεται το λάθος του αλλου, αλλά το λάθος το δι
κό μας δύσκολα το δια.κρίνομε. Ξεχωρίζομε τά λάθη τοϋ αλλου δπως
τά αχυρα άπό το σιτάρι άλλα κρύοομε τά δικά μας &πως δ ζαοολιά
-ρης άποκρuπτει μια άποτυχημένη του ενέργεια.
«Θά ζήσω εδώ κατά τήν εποχή των οροχών, έκεί κατά η1ν έ
�οχη του ψύχους, άλλου κατά τά κυνικά καύματα:>>. "Ετσι δ α.9ρων
κάνει σχέlδια μέσα στην καρδιά του, χωρίς νά εξασφαλισθη άπ' δ,τι
μπορεί νά τά παρφποδίση.
'Όπω; δ πολεμικός ελέ,φας δέχεται τό οέλος πού εκτοξεύεται άπ'
-το τ9ξο, ετσι κι' εγώ θά ύποφέρω ύπομονητικά την ϋορι των κακό
Ιοουλων ανθρώπων πού άποτελοίίν τόν κόσ,μο.
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Ό έκϊ.εκτος διανοούμενος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΛΙΣΟΥ 1956-1958
<<•••Θά επιιθυμούσαμε να τελειώναμε τ11ν σημερινή μας έκ
πομπή... με τον εtδικο τόμο τοϋ γνωστού και πνευματικώτα
του περιαδικοϋ «ΙΛΙΣΟΣ», πού το δvευθύνει τόσα χρόνια
με δημιουργικ11 πνοή καί αγάπη ό Κωστης Μελιc-qαρόπου
λος. Ό δεμένος αύτος τόμος, :είναι μια άνθολογία, μία έπι
λογή άπο τεύχη της πρώτης τριετίας τοϋ «ΙΛΙΣΟΎ'», δηλα
δ11 των χρόνων 1956 - 1957 - 1958.Βρίσκουμε πιί)ς είναι
έξαιρετι'Κια πρωτότυπη ή ϊiδέα της <«iνι0,ολογίας τευχών πε
ριοδικο-ϊΊ». "Έτσι ό «ΙΛΙΣΟΣ», ·μας προσφέρεται με τεύχη
:rroλυ' δ
· ιαλεκτα,
τα' κειμι
α και' εμμετρα, κυ, οπου
ι:,
, ενα
' τους, πεζ'
ρίως φιλοσοφικα δοκίμια καί ποίηση, δική μας καί ξένη, μας
προσφέρουν κι' αύτά, σαν σέ κύπελλα τ11 χαρά τοϋ πνεύμα
τος πού πιστεύει στήν πραγματικότητά του, τοϋ πνεύματος
πού συνεχώς ιά.πογειώνεται προς κάποιους άνέφελους ούρα
νους - δηλαδή σέ κείμενα πού κ α ρ φ ι τ σ ώ ν- ο υ ν
σn1ν ψυχή, μας, το αν:aος της έλπίδος>>.
')f

ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

(Άπόσπασιμα εκπομπής τοϋ Ρ. Σ. ΆΟηνών)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
•·•
Άπ0,κτήσατε τον χρυσόδετον τόμον
••
••
••·
••·
•·•
EillIΛOifΉ Τ:ΡΙΈΤΙΑΣ 11956 - 1958
•••·
Οί σννδρομηταί τοϋ ΙΛΙΣΟΤ δικαιούνται
••
νά τον αγορά�σουν αν-τί μόνον δρχ. 70
•••
άντί της κανονιικης τι.μης του δρχ. 90.
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΙΛΙΣΟΣ
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Η ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΟdΟΞΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ

Γεν. Διεuθuντοu τοu Όργανισμοu Έθ"ικοu Θεάτροu
Έπιτιμοu Διεuθuντοu της Έθνικijς Βιβλιοθήκης

Α'.
Ή έκλογη παλωότερον τοϋ
νέου 'Λρχηγου της; 'ΕΊG<λη16ίαι;; τfiι;; Έλλάδοι;; καi το μέγα
διαφέρον τοϋ λαου καi ή έμ
rμον:ι\ ,έπτi τοϋ ζηmματοι;; έπι
λέκτων ΠpιΥ5WΠΙ!ΚΟτnιt:ωV τοϋ
'9εολογ�κοϋ �άλλα καi τοϋ θύ
ραιθεν κό5μου, rμάλι5τα δε ό
δ nιμοΜεUΙθεiι;; προ ιnιμερων κα
ταιηαηκοι;; χ�άρτηι;; τfiι;; Αύτο
κεφάλου ΈΚΙΚλΜίας rπίι;; Έλ
λάδοι;;, ,έVΙθυμii(ων εiι;; :πολλα
την 1άρχαίαν Έκκλη5ιίαν, ρu
''t-ιι5θεiοαν κατα τα ιπολιτε1α
κα πρότυπα των «α ύτάρκων»
καi «αύτονόμων» Έ,λληνίδων
πόλεων - φέρουν είι;; την έ
ΙηφόV'ειαν την ουpιμετοχιn.ν τοϋ
<<ΚΟ5rμ1'ΚΟϋ» λαοϋ ιεiι;; την έκλο
γ:ι\ν κληρικών καi μάλ.ι5τα των
,τρωτοθρόνων -προς; Ιέ,ξαοφά
.λ101ν οϋτω της; «1άγα,θiίι;; ;μαρ
τυρίας», nv (nτεϊ ό Άιπό6το-

λοι;;- &τωι;; έγίvετο 1ε:iι;; την
άρχαιοτάτηv καi την 1ά,ρχ010τέραν Έwκλη5ίαν καi ώι;; αλ
λω5τε έξClίΚολουθεί vα γίνεται
κατα την ιέκλογ:ι\ιv τοϋ 'Αρχ.ι
επι'6κόπου καi 'Ε;θνάρχου εiι;:
τι\ν πά5:χου5αν <>rφερον Με
γαλόνηυον.
Το οτοιχεϊοv τfiι;; λαϊκfiι;;
ουμμετοχiίι;; εΙναι κλnρονάμη
μα τοϋ ,άρχαίοu δ nιμ οοίου βίου
των Έλλήνων. Έδέ.χ.θn καi
τοϋτο ή 'Εικκλη5ία μαι;; ά.πο
την άp:χαίαν έΝΚλη5ίαν '1:0U
διψοu, άιπο το ολον τfiι;; άρχαί
αι;; έλλnινικiίι;; πολιτείας;. Με
κέντρον την ώλοκληρωrμένnv
'Αγάmιν, την μεγίοτην ταύτnv
των δτpοφωv rπίι;; i6τορίαι;;, τfiι;:
όποίας;
κίrqταρον κατέθε6εV
ό Θαλfiι;; ό Μ�λή61ος;, <<ατρο Χρι
οτου Χp16τιανόι;;», κατα τον 'Ι
οuιδτίνον τον Φιλόυοφον και
Μάρτυρα, ώλοκλήρωοε δε και

rτο
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κατ.06τη61εν αύτην ο:iΙκουιμεν1κiιν ό Χρ16τιαν16ι]_lός, ικιαi ιπλαί51ον την έλληνικ:ιΊν ιnαρόδο61ν,
αομεν 'ΚJQI εiς 11\ν όργάνωυιν
τiίς Χρ16ηαν1κ�1ς Έκκλη6ίας
ί'α 6το1JΧΙεία τfiς 6υτντάξεως τiίς
άρ αίας έλληVΙκfiς πολr είας.
'Αλλ' aς Ιέιruεξεργα6θωμΙεν το
ζήτrυμα, ί,iιτημα rώ6ης οnου
δa.ιότητος, rκai ας ϊδωιμεν έν
πρώτ01ς nοία 1Ί 6ύνθε6lς ;τfίς
aρχαίας έλληvιrκ:fίς ΙΤΤολοcείας.
Ό Άρ16τοτέλης, ό όργανω
τiις ιτfiς nολη:1κiίς έπ16τήμnς,
ίδου Τιως δ1οκρίVΙεl 'ψU ολογ�
Ιαιις τα εθνη εiς τα Πολιrπκά
του: Τα εθνn -λέγε�- ο6α
KGιtOlJl<OUV εiς τους ψυχρους
τόπους καi ιnερi -α\ν Εύρώπην
εΙναι πλήρη θυιμου, δηλαδη
άVΙδρεία, ζωηρα καi δραοτήρ10,
άλλ' δμως ύποδειέ6Ί;ερα των
ι<ατmκούνrrων rο\ν 'Α6ίαν κατα
dιν δuόν01αν καi την ιτέ.χνην.
Kai δια τουτο εΙναι pεν έλεύ
θερα, ιάλλα 611ερουνται όρθfίς
πολιτιικ:ί'ίς 6υντάξεως, κ;αi .ά.νί
ι ,αριχουν -των γιε1κανα εΙναι να
τόvων. Τα δε της 'Α6ίας εΙναι
μεν ψυχiίς 1Πp06ψόρου εiς τiιv
δ1Jάνc01αν ικαi τiιν τέιχνην, άλλ'
α1θυιμα, :ητ01 ,άiδρανfi, oi[Cl6l'!:lα
καi άκίνηtτα, :ιωi δ1α του,το
πάντοτε ,δουλα. Το δε γένος
των Έλλήνιων, οπως κ;είτα:ι είς
το μέ6ον τiίς Εύρώπης καi τ:fί�
'Αοίας γεωγραφ001Jς, οϋτω με
τfucει καi της φύι,εως των
λαων τfiς Εύρώ!Π.ης :ιωi τω,v
λαων τiίς 'Α6ίας, rέΙΠε�δiι καi
fνθυpον εΙναι--,άVΙδρ,είον, ζωη
ρόν, δραατήριον-u<:αi δl!ανοη
ηκόν. Δια τουτο άκρ16ως καi
έλεύθε,ρον διαrnελεί ΙΚαi άρί-
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6την πολ111Ίciιν 6ύνταξιν itxεi
κai δύvα,ται >VQ 10,ρχα;ι ΠCliνrtωV
αν 6\Τ\11εκρότει μίαν ιπολιτείαν.
Καi λέγει rέrd λέ,ξει ό Σταγ1ρiτης: ><<ίΠερi δε του ΙJΤοληικου
πλήθους, τίνα Ι]JεV ΟρΟV ύπάρ
ΧεlV χρή, Πρότερον εmαμεν,
ποίους ιδέ οcινας την φύ61ν εΙ
ναι ιδεί, νυν λέγ<ιJμΙεν. Σχεδον
δη κατανοή510ιεν αν rι::ις rτουπ:ό
γε βλέψας 1έ1Πί τε τας οολ1εις
τας εύiδακιμού6ας των 'Ελλή
νων καi 'ΠpΟς IJ1Q6QV την oi
KOU'jlένnν, ώς δ1είλrι:mαι τοϊς
ε:θVΙε6ιν. Τα pεν γαρ έν τοίς:
ψυχροίς τόπ01ς ι/:,θνη καi τα
περi την Εύρώπnν θυ:μ.ου μέν
έ<υτι πλiιρη, διανοίας δ' ένδεέ6τερα καi τfucvnς, δ:ιόnερ έ
λεύθερα ;μεν δια,ruελεί μδλλον,
άπολί-cευrrα Ιδε καi ,-των ηλη6ίον αρ'Χiειν ού δυνόιμενα· τα
δε mερi την 'Α6ίαν διανοητικα·
μεν ικαi τεχν�:κα την ψυχήν,
α.θ'UΙ]Jα δέ, ιδιάrοερ άρχόμενα
ιωi δουλεύοντα διατελεί· το· δε
των Έλλήνιων γένος ω5π,ερ
με6εύει καrτα τους τόπους, οϋ
'Ι:ως ιάμφοίν μετbχ.ε1. Kai γαρ
ενθU1]_.lΟV και διανοητιrκόν έ6τιν·
διόΠJερ ιέλεύθερόν rrε διαπελεί
και βέλτ:ιδτα 1J11Ολ.1;uευqμενον
ιωi δυmμενον ,α_ριχ1ε1ν πό�ν
'rων, lll'O,ι;) τυγ;χιάνον ιπολurείaς».
Και πρόιγ�pατι. ,Εiς rτους 'Α6ιανους ολος ό ηολ1τ�χ.ος βίος
6υγκεντρουται εiς �να άJΠόλυ
τον rαρχονrα. Δεν ,έπιτρέnεται
εiς: κανένα να 5υζητη. :η έπι
κρίνr:ι ιτας πράξει� του, ολ01 ό
φείλουν ,τυφλiι�ν ύπαιωην εiς
to τυραVVΙΙΚόν του ν1ε,υμα. Εiς
δε του!; rάρχοίους: rέ6Jrερίους
λαούς, τους; Ι(iελτούς;, του!;:
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Βρε,πανούς:, τους: Τεύτονας:
και τους: αλλους: φραγκ ικους:
λαους: ύπερεκρότει ή άιτ0ιμ1κστης:, ό ο.γριος: έγω16μός:,
ή άλ6γ15τος: άτομικι\ άνιε
ξαρτη16ία - τουτο δε και
δηλοί το .κοινον ·ονομα των
έ6περίων λαών: φ ρ ό γ κ ο c:,
δηλαδη έλεύθερος:. υΕΊκα6τC1ν
αταμον εζη καθ' έαυτό, εζη
μονfίρες: εiς: την μικράν του
γωνίαν, περιέθαλ:πε τος: 5κέ
ψεις: ιτου και ιέ.6τάθμιιζε τα πάν
τα κατα το δοκούν, OXl κατα
rro 'ΚOlVOV ιάγαθόν. Εiς: τουc:
υΕλληνας: φως: ιτους: ένθύιμους:
και διανοητικούς:, &πως: όρίζrι
ό ' ρι5τοτέλης:, διο και άπο
υελουντας: μέγα πολιτικον και
κοινωνικον 6ύνολον, έ.μφοροίJ
ιμενον ένος: καl του αύτου
πνεύματος: - εiς: τους: 'Έλλη
νας: ό.μφότερα rτ:α άντίρροπα
ήνουνιτο ,εiς: άρμ ονίαν: Οϋτε ή
προ5ωπ1κι\ έλειrθερία, ή άτο
μικότης:, άνι:ιρείτο ίmο τfiς: πο
λιrτ::ιrκfί ς: έ.ξου5ίας:, οϋτε ή ηολι
τudι έ.ξου5ία καl ένότης: έμη
δενίζετο άπο την προ6ωΙΠ1κn .ι
άνεξαρτη6ίαν ικαi την έλευθέ
ραν ψfίφον.
Β'.
Τον :χαρακτfiρα τfiς: έναρμο
νίου ταύrτ:ης: έλλην1ικfiς: πολι
τείας: ό Κλεόβου ος: ό ίνδιος:,
εΙ ς: των λεγομένων έιrστα 60φων, όρί�ε1 ώς: iξfiς: εiς: χω
ρίον μη ιτυχον �μέχρι i[ΟUδε
προ5οχfiς:: <illολιτεία άλόνθα6τος: ή 11αθnματmως: ιπερ1ψέ
ρειαν και ικέvτρον ιεχου6α, και
δια μυρισnλnθων ,άιιςτίνων έ.πi
'το αύτο βαίνουοα: ή δε θάτε
ρον τούτων ll1Ίl. ε.--cου5α, cl έ.γ1

87

χωρεί τουτο Ίζί διανοίc;ι, έ6τ1ν
η κένrτρον ανευ περLφερείας:
η περιφέρεια ανευ κέντρου,
πολλα ιτα ιά:τό6θαλα έπόγου60». Εiς: το χωρίον rτ:ουτο το
μεν κέντρον δηλοί την ελλο
'{ΟV ύποταγην εiς: τι\,v πολιη
�ην άρχήν, τον 6εβαι,μον εί ς:
τα πάτρια καi την πειθαρχίαν
εiς: τους: wεψένους: νόpους:. Ai
δε (11Up10πληθεiς: άκπ:ϊνες: έκ
φέpουν <την βαθεϊαν 5υνείδη61V της: άτομ1κάτητος:, τι\ν έ
λεuθέραν 5υζήιτη51v καi την
καθολικι\ν ζωτιν καi ένέρ ειαν
των πολιτών.
'Όθεν rι (llεV ά61QVI1. κοινω
νία είν01, κατα τον Κλεόβου
λον, κ έ ν τ ρ ο v ο. v ε υ π ε ρ 1 φ ε ρ ε ί α ς:, η, κατα τον,
' ρι5τοτέλην, δ 1 ά ν Ο 1 Ο Q. ν ε υ θ υ IJ1 ο υ, nγουν ποληικη
έξουοία ανευ κοινωνιικου βίου.
Ai δε κοινωνίαι των φραγκι
κών λαών ϊ(ούναντίον, εΙναι
π ε ρ � φ έ ρ ,ει α ο. v ιε υ κ έ ν
τ ρ ο υ, θ υ:μd ς: ο.ν ευ δ ια
ν ο ί α ς:, τουτέ6τι κο11νιιJV1κος:
βίος: ανιrυ πολιτικfiς: ένάmτος:,
διο και αi ικοινωνίαι αυται
<mολλα τα άτά6θαλα έιπάγου61». Ή δε στολιτεία των 'Ελλή
νων 5υγκιρνξί λογικώς: και ,εiς:
ά6ύγχυτον fνω61ν άμφόrτ:ερα
ta ό.ντίρροπα : κbνπ:ρον καi πε
ρ1φέρε10ν, διάνοιαν καi θυ
μόν, - πολιτικι\ν πειθαρχίαν
καi άτοpl!ΚΙ1.ν άνεξαρτn6ίαν δn
λονότι.
Ή κοινωνία λοmον των Ά
ωανων εΙναι έν ό τη ς: ο. ν ε υ
π ο 1 :κ: 1 λ ία ς:, κοινωνία α.ρα
άπpο6ώiπως: δούλων και άνδρα
πόδων. ·π �ςο1νωνία rτων άρ-
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χαίων θοπερίων λαων εlναι
Π Ο ]j Κ 1 λ ία Ο. V ε υ έ_ V ό τ η
τη τ ο ς, 'ΚΟlVίωΥΙΟ ,αρα, ICI! ρίων.
Καi 1ft ,άρχαία έλλην1κ:rι iΚΟΙ'Vω
νία; <{VΙQι έvότ n ς έ ν π ο11<:. Ι λ ί Q, ιδηλαδι\ κοινωνία άρ
μό(οuοα εiς οy,τα λοyικα 1ωi
θεοείκελα -κατ' εi1<;όνα θεου
καi όμοίωων- ,εiς τα άποϊα
φωτεινcόυερον iι ιε,i� τα λοιπα
κτiο:ματα ,άπηνδαλ1J1ατί(εται 11
ΤριαιδΙΙΚΤl 'Αρμονία, ή γιενέτει
ρα καi δημωυρyος τω,v πάν
των.
Καi 11 ρεν άοιατική, iί, και'
' pιοτοτέλnν, «βαρβαρικη ΠΟΙJ.1·
βα6ιλεία», μnδενίζοuοα την Π1)
λιτικ1\ν (ω1\ν καi ιένέ, ρyεων
των άτόιμων καi 6U\"Κεντpώ
VΟU6Q, αύΏ\ν εiς ,i::να δεοπότην
καi rτ:ίφαννον, άναλογεϊ προ:
την ί:λκηκ1\ν ιη κεντρΟ!)Jόλογ
δύναιμιν, 11 ,όποία άνσιρεϊ την
άρμονίαν του παντός, διότι Τεί
νει α κατα1υτρέψJ:1, ;ι:ι\ν ποικι
λίαν των Όντων 'Καi ΎΙQ 6U\l·
πτύξη αύτα είς εν άπειρο,1-{έ
\'1εθε� αιτομον, αmορον και ά
νεiδεον. Ό δε KOlνωνικος έ
γω1ομ,ος των ,έοπερίων, ικατα5τρέφ ων την πολιηικι\ν ένότη
τα, ,άναλοyεϊ προς m\ν ώ6τι
κην η κεντρόφυγα δύναQJΙV, ή
όποία έπίοης άνατρέrπει το
παν, καrθόοον τείν.ει εiς την
δι,όρρηςιν τfίς .ένότnτος των
δντων κ�αi την rκατάτ,μηοίν των
εiς ΟΙΠ'ειρα τον .άρJΙθ;μον αταμα
αμορφα και άνεiδεα.
Ί-Ι ,άθελφ ι η δ' &μως ai i
οόνσμος έλλην1κrι nολ�υεία,
Ιοuνυφαίνουδα ιάοuyχύτως τα
άντ�θετα ακ.ρα -την αύθεν
τίαν των πατρίων καi την πο-
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λιηιιαι'ιν πε11θαρχίαν Ι]_lιετα της
άτομι�ότnτος ένος έκά�πο-ιτ
των ιπολιτων- ιάναrμφ JΙοβnτή
τως εΙνω, 'ΚQ1JQ τον 60ψΟV τfίς
Λίνδου Κλεόβουλον, ή μόνη
λοyικι\ καi 1άλό!Θnτος nολιuεία,
διότι ,ε,χει .κέντρον ικαi περι
φέρεια�ν, διο καi άναλογεi
προς τος δύο 1άντιρράηους δυ
νάμεις της φύοeως, mν 1<1eν
π:ρομόλον ΙΚαi τι\ν :κεντρόφυ
γα, αϊτινες ουνυ�φαίνονrωι εiς
λόγον γ;εωιμειτρηων καi δια
των ,όποίων περ�γpάφοντω ai
παναρμόνιοι .τροχιαi των ούρα
νίων οω�άτων, αθεν ικαi rή ολn
(ωι'ι ,τfίς φύοεως ές αύτων έκ
πορεύεται.
Kai ,ο.χι μόνοΥ Ιέπi των χρό
νων τfίς έν ΙΠiολιτεωιqί άνα
πτύςε1, καrτ:α θeωρίαν καi τφδ.
ςιν, Έλλάδος, άλλα ικαi έπ'
αύτfίς: ,τfίς [llOVOρXOΙ.Jiμέvnς KQl
άμηρ1κiίς ----<0τα1ν ,ό δΙ\Ι]Jό61ος;
βίος: 1των Έλλήνωv δεν i\το ά
κόμη ,άνεnττυγ�μένος- ε,ύρίοκο
μεν 1εi� τι\ν έλλnν1ια\ν πολι
tείαν την αύτnν άρμονίαν των
άντιρρόπων, δια v ο ί!αι ς καi
θ υ μ ο υ, ίΙ( έ ν τ ρ ο υ καi iJτ ε ρ ι φ ε ρ ,ε ί α ς, έ ν ό τ η Ιr ο ς
καi π ο 1J κ ι λ ί α ς. Και ένψ
βλέπσμεν ,βουλ:ι\ν γιε ρ ό ν των η 1μ έιδο ντ α ς η α.ν α 
κ τ α ς: n ή γ ή ,τ ο ρ ο ς λ .α ω ν,
οτο1χεiα δηλαδι\ όλ1yαpχ1,κα
και ιμοναρχι ·ά, βλέrποpεν 6υγ
χρόνως και ά γ ο ρ ά ν, οτοι
χεiΌν δ rιμ οκρατΙJΚόν. Kai ύπερ
τfίς πολ1ιnκfiς τούτης ένότητος:
καl πείθαρχίaς ,άποφαίVϊεται ό
"Ομnρος, ,ό 1όποiος εΙναι 11 θρn
ι:,κεuηκι\ και rroλιnκrrι εκφρα
ως rτfίς κα1θολ1κfίς ουvιειδήοε1
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ωc των 'Ελλήνων τfic ιήρωικiίc
lmoxiίc : <ι:Ούκ ό.γαθον ιπολυ
κοφανίn· εΙc κοίρανοc ε6τω,
εΙc ιβα-ωλεύς'>, δnωc mίΒης καl
κατα τfίc rά πολυταροcίαc καl
τfίc πολιηκfic αύθαιρεΒίαc ά
ποφαίv,εται ό Ποιητής.
Ένψ λο1πον ολοι;: ό άρχαϊ
κοc κό5μοc i'ίτο εic 01φυθ].1ον
καl rάvώμαλον ιπολmκη.ν καi
κοuνwνικiιν κατά6τα51ν δια
τους ψtJ1χολογΙΙΚους iδί� λό
γους οοουι;: mθέ-οει ό ' ρ15το
tέληc, εic μόνην την ·, λλάδα
ύυύίρ εν ,άλn1θινiι άνθρωπίνn
κοινωνία, είτε δ�ε.τέλει ή Έ\
λαc ύττο μοναρχίαν, rε'ίτε ύπο
άριιηοκρατίαν, εΊ'τε ύπο δnμο
κρωίαν. ιότι μόνον τοu 'Έλ
ληνος, ώι;: έv,θίrμου καl 6uγ
χρόνωι;: διανοnηκου, χαρακτή
ρ15,μα εΙναι καi ή βαθεία οu
vεiδηοιι;: τfiι;: προ6ωπιικότnτοι;:
καi ή ιπρο� έλευθερίαν όρμή,
άρμονίωι;: ήνuη1ένα1 με.τα τn.ι;
rυε1θαρχίαι;: είι;: τους κε�μέ
νοuι;: νόμους καl του οεβα6fl.ΙΟU
nροι;: .τ:α πάτρια. Πό6ον δε ή
πολιτικι\ αϋτn 5ύνταξιι;: 5υνε
τέλεοεν εiι;: την άρμονικiιν ά
νάπτυ,ξιν των δυνάρεων του
.,,Εθνουι;: καi εiι;: τη.ν πρόοδον
των γραμrμάτων, τfiι;: φιλοΒοφί
αι;:, τfίι;: έ.π15rτήiμηι;:, τfiι;: τbχνnι;:
και του ολου έν γένιει πολιτι
ιη.ιοu, - εlναι αuτόδηλον.
Kai έστειδiι μόνον εiι;: τη.ν
Έλλάδα ύπiίρχε λογικiι καi
φιλό6οφοι;: κοινωνία, δια τοuτο
-και εiQ αύτην μόνιrιv ίmiίρχε δn
μο5ία γνώμη :η «καθολικiι διά
νοια)), ή όποία 6υνε1φότε1 τον
ηοληικuν
). β'J ον και' την
' εvοτη<
,
τα του 'Έθνους, δκψορφουμέ-
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vn κα} διωτωδαγωγοu1μέvn ύπο
των πατρίων παραδόοιεων. Ή
δε κοιviι αϋτη γνώμη, ή οοτο
ρευοrμένn έκ της ικαθολικfίc
οuνε, ιδήοεωι;: των πολιτω.v και
είι;: m\v 'Ε.κ:κληοίαv του δήμου
έκφρα(ομένn, ε1ί-uε
είι;: την
Πνύκα ,των Άθηvωv, εΊ'τε εi:;;
την Σκιάδα της άρι6τοκρατι
κωτέραι;: Σπάρτης, .έeεωρείτο
ύιπέρτατον καi άνέΚ'Κ'λnτοv
κριτήριον έπi των πολιτικών
(ητnιμάrτων και ό μόνοι;: άλάθη
τοι;: έρμηνευτι'ιι;: των πa.τρίων
νόμων καi ίΠαραδόοιεων.
Καl ή iΒόρροποι;: αϋτn πολι
ηκn φιλοΒοφία των Έλλήνωv
διαδίδεται δια των άJποιικιωv
εiι;: ,την Ταυρ,ίδα, ,είι;: την 'Α510τικι\ν Έλλάδα, εiι;: τη.v Ί5Πανίαv, εiι;: την Γαλλίαν, εiι;:
την �[εγάλnν Έλλάδα τfic Νο
τίου Ίrταλίαι;: καl τfίι;: Σικ;ελί
αι;:. 'Ήδη 1προ των Μηδ�ωv ό
Ότάνηι;:, είι;: των έ.πτα διΜή
μωv Περοων των ιέπαvα5τα
τη6άντωv καιτα του ψευδc,
ομέρδου, προέτ1ε1νεv είι;: τους
5υνωμόται;: τη.ν 5ύ5ταο1v πο
λιrτεύματοι;: iοονόμου, 11ωθα ί5τορεί ό Ήρόδοτοι;: . Τό5οv :i\
oav διαδεδομέvαι εiι;: τον τό
τε κόομον ai έλληνl!Και iδέαι
rn.c: έ.\ευθέραι;: ψnφοu καi ύπα
κοn.ι;: εiι;: ται;: πατρίοuι;: παραδύ
Βειι;: καl την rκοινnv γvώμηv,
της εύλαβείαι;: ιπροι;: τα πάτρια,
της ττροοωπικii. ι;: όvεξαρmΒίαι;:
καl ,rυε�θαρ,χίαι;:, ,της πί5τεως:
εiς: την δίκην, την αiδω καi.
τοv νόμον!
Kal άργότεροv θα διαδοθοuv
δαψιλέ5υεροv ai ,έλληvιικαi ί
δέαι περi πολιτιικfίι;: 6υντάξε1
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ως δ1α rάίς ιένότητος τοϋ πολ1η61)1οϋ, την άποίαν έτελε61ούρ
γη5,εν ό ' λέιξανδρος, ό καrrα
Πλούταρχον
«6ΙΠΙείρας τΛν
'Ελλάδα εiς τ:ι\ν Ά6ίαν�, καθ'
ον χρόνον έ,ξnλλnvί(οντο πλή
ρως δλαι αi χωραι ,άπο· της Έ
λά66ονος ' 5ί, α� ιμέχρι τfiς
Παρθίας, όπο τfiς Αiγύπτου
μέχρ1 της Νουβίας καi ά
, nο τοϋ
Αiγαίου pέ.χρι ιτων όχfJων του
Ί νδοϋ :ιωi τfίς Σ ινικfiς. ' λλ'
ai iδέαι αυται έιιταγ�ώθη6αν ά
κάμη περ166όπ:εροv εiς το
πνεϋiμα των λαών &uε έmmελέ6θη ή διοrκnτικrι ένόmς του
άρχαίου κόφου ύηο των Ρω
μαίων, τους ιόποίους εΙχσν η
δη δ10DΊαιδα-γωγή6ε1 oi 'Έλ
ληνες, καi ύπο τος αλλας
\τ Ο λ 1 τ 1 6 τ 1 Κ Ο ς άτόψε1ς
καi δ1α του λεγομένου «βα6ι
λικοϋ 6U6τiιιμα,τος δ101κή6εως»
του
εξ,ά δρου, των Δ�iαδό
,·ωv καi των bmιγόνων. Τώρα,
καi αi ΊJ!δλλον pεμαχρυ6!)1έναι
περωχαi των ρωμαϊκών 1Κτή5,ε
ων 1έπολιτογρα,φ:ή&Μν, ελα
βον ιrτλήρn J a t .ί η i ι a ι e m
δικαίW/]l α δnλονόη iθα,γ,ενείας;
καi i6οποληείας.
Γ'
ο
Προ6η-θοϋνυες να θε;μ1ελιιίJ6'W)lεν όp')'Ό�ώτερον το θέ
μα 6υνε(ητή6α;μεν άνωτέρω
τ:ι\ν Q1(\φοραv των άρχαίων
λαών ώς :προς την εννωαν τfir,
πολπuκ:fίς όργανώδεώς των.
'Αλλα πόθεν ιnροfiλθεν rή έκ
τeθε16α δωφορα ιτων άρα:αί
ων λαών; Ti 6υVΙετέλε6εν εiς
ι ο
τη.ν δ1αpόρφω61ν των ψυχ
λογ�χωv τύnων ϊrους όποίου"
6Uνέλα6εv [\ ΙΙ_]Jεγάλn ιδ1όν01α

τοϋ 'Αριι>Τοτέλους; Πόθ,εν ό
CJΙΠ)ρό6ω:πος, άκίνn�τος καi αιθυ
_μ,ος χαρακτηρ των ,Αό�ανων,
ό θul)lοεJJδής, έγω16ηκος καi ά
δ1αvόnιτος χαραικτ:ι\ρ των έ61Πε
ρίωv, ό έναwόνιος χαραmηρ
'!:ων 'Ελλήνων ό τό6ον n15rr,a ά
nοτυιπούμενος εiς τος nολΙΙΌεί
ας των; Ή δ1αφορα των χα
ρακτήρων rφοfiλθε κυρίως
χι μόνον
τους τόπους,
χι ιμόνοv ιάπο τους ,άνθρωπο
γεωγραφ1κους παράγοντας, ο
χι pόνον ωτο το iδ1αίτερον
π εϋμα τfiς φυλfiς, άλλα και
άπο τος έκα6ταχοϋ δ1αμορφω
θεί5ας �έξ οiωνδ:ruποιτε λόγων
θρη6κευτ11Κας i!δέας.

ο
ο

αιrο

ιΕiς τους 'Α,61.ανους mεκρά
υε1, δπως καi 6ήpιεροv, το δόγ
μα τfiς εψαρμένnς: Ό δλος
άνθρώmνος βίος ύιπό.κεurαι εiς
άδU16ώπηιον καi άκαταμά χη
τοv δύναp1ν. 'Ό,η εiς rro
μέτωπον ιέ.κό(ΗΟU εΙvαι ανω
θεν γεγραμιμένον - δογματί
ζουν oi 'Αωιαται - καλοv
κακόν, τοϋτο άναΙΠσδράJ6τως θα
γίνι:ι. Τίιποτε δεν i6X\Jlεl :προς
άποτρωτήν του. Οϋτε άθψότnς
οϋυε κακία οϋuε Ιθέλnυ1ς οϋττε
ένέργε10. Το όλέιθρ1ον τουτο
δόyμα ,της ιμοφοκρατfας, οπερ
έ1<ιμnδενί(ε1 τiιν άτομrκότnτα
τοϋ ά
ι νθρ,ώπου καi την ήθuα\ν
του ,άξίαν, οταν μεθαρμο6θQ.
εiς ιδόγ,μα πολl!τιικον Κ1αrτα6τpέ
φε1 η\ν ενν01αν τfίς ιέλιευθε
ρίας ΙΚαi παραλύει (ΠQ6αιν ένέρ
γ�εω v: Έξnγεϊτα1 λ01ιπ:ον
ή
άδράvε10, α:ί 6ταοψ•6mς !ΚΟΙ ή
πολπι.κrι μονοτονία α:ί ιέπικρα
τοϋ6α ιάστ' ώώνων εiς την Ί ν
δJJΚήν, ιεiς η\ν ιΚίναν, εiς την

ιn

n
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Ίαιπωνίαν και ,εiι;: ται;: αλλαι;:
χώρας: τiίι;: 'ΑΒίαι;:. Έξnγ,εiται
ή άnολυταρχία, ή ιπα,μβα5ι
λεία, ή εύχερrιι;: και ανευ άν
'Π6τά6εωι;: η κατόπιν ιμncρδι;:
άνη6τά6ε, ωι;: μεταβολrι ;ι:ων δυ
ναουειων.
Εiι;: τους: Έ5nερίουι;:, άντι
θέτωι;:, ·iαΧύει το δόγ�μα τiίι;:
άτομ11Κότnτοι;: καi rroυ έγωι
ομου. Καvει ι;: λόγοι;: έ:κιεϊ περi
θείας: ττρονοία ι;:, ή όποία διεξά
γει τα 1άνθρώπινα. Ίυχύει το
έγώ. Έκ τούτου καi έρμnνεύε
ται ή κοινων:uκή των άε1κινn5ία ικαi άκαταυτα6ία, ή προ<;;
τ:ι'ιν άτομικ:ι'ιν άνεξαρτΜίαν ά
κατά5χετοι;: όρ111:ι'ι και ή αι<ρα
δpα5τnριότηι;:- καi ,εΙναι αλ
λο (ήrmμα δτι άργότερον διευ
θετήθnΒαν λογΙΚώι;: ταύτα χά
ρις: 1εiι;: το 6ωτiιριοv ιπvευμ
, α
του ΧριοιτιαV151p.ου, το όnοiον
0γvώρ1υεv ή ΔύΒιι;: κυρίως: δια
των Έλλήvων, χάρις: ε,πί5ης:
εiς; τ:ι'ιν έναρμόvιοv έλληνι
ια\v διάνοιαν, την όποίαv με
τελ(ψΙΠ,CΙΙδευ5εv ,εiς; τους; έ6J1ιε
ρίουι;: λαουι;: το ιπρωτωτόροv
Βυ(άvτιοv, ό μέγας: έικ'είvος;
φύλαξ καi nράμαχοι;: καi καλ
λι1εργιητrις; υυγα:ρόvως; του έλ
λnvοχρι6111ανικου, :ίίγουν του
δυτικου 1J1ολιτι151p.ου.
Καi ταύτα ώς; προς; τους: Ά
υιcαvουι;: ικαi rτουι;: ΈυΠερίους;.
,Αλλα το έλλnνlΙΚΟV έναρμό
νιοv γένος; έβάδ1ι(ε πάντοτε
την βαυιληών, τ:ι'ιv μέΒnν, ό
δόv, κατα το ιάρ15τοτελιικον πα
ράγγελμα : «το μέ60V των ύ
Περβολων έπαινοϊψιεν
καi
χρiίvαι διώκειν φα1J..1έν». Καi,
δπως; εiς; rmv πολιτείαν, οϋτω
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καi 1εiς; την θρnΒ.κιείαv 6Uviί
nτεv ό 'Έλλην ,εiι;: ά6ύγχυτοv
i:vωυιv rτα δύο άντίρρωτα, iί
τοι ,τι\v έnτενέργειαv τiίι;: θείας;
φύοιεως; καl rτ::ι'ιν έλευθέραν
βού\.n5ιν rrou άνθρώπου, ατιvα
δUV115τουν το δόγιμ α τiίς; θείας;
προνοίαι;:. Και το δόwα τουτο
ώι;: προτύιπωμα 5υνέλαβεν ό λα
οι;: των Έλλήvων κα,τα θείαν
εϋνοιαν του 5περμα11κου λό
γου, αν έvθυμηθωμεν ο5α διε
κήpυξε περl των προ Χp15ιτου
Χρι,mιανων, με5ουνrτ:οι;: του β'
μετα Χριυτοv αiωνοι;:, ό Ίοu
υτ:ίνοι;:, ό Φιλό5οψοι;: ΙΚαι Μάρ
τυς:. Καi lίτο φυυ11Κον ό λογ!
κόι;:, ό φιλόΒοψοι;:, ό nροοδο
ποιοι;: ,εiς; Χρι5τόν λαοι;: των
Έλλήνωv να �χ:ι:ι τnλαυγiί
κανόνα την ρήτραν: Συν Ά
θηνςi και χείρα κίvει. Θεος;
λοιπον και ούκ ,έγω εiς; την
'ΑΒίαv. 'Εγώ καi ού Θεοι;:
εiι;: τ:ι'ιv Έ5περίαν. θεοι;: καi
έγω εi ι;: n\v Έλλάδα.

Δ'

Καi ταϋrι:α μεν γεvικιίηεροv
πεpi των έιμφύτων ρωτωv και
iδιατή,των του
Έλλnνιδμου,
άλλα ΙΚQΙ nερi των διαφορών
του καl εiς; την ιπολιτείαν κα1
εiς; την θρηοικείαν προς; το ά61Q11ΚΟV και προς: το παλαιον
�ροχρ15,τιανικόv«εύρω
παϊκον» πv,ευμα. 'Αλλ' αν τώ
ΡQ. θε,λήυι.ιηιεν να ϊδwμ εv δι'
όλίrγων τι\ν άναλογίαν-δώιι
όμοιότmες; εiι;: τ:ι'ιv i6τορίαv
δεν ύ.πάρχουν--αιίς; έλληvικiίι;:
ποληειαιιciίς; όργανώ6Ιεωι;: προς;
την Όρθόδοξον χρι5ηαvικ:ι'ιv
όργάvω61ν, θα ήδυνcηιεθ'α να
εmωμεν τα έξiίι;::

ΙΛΙΣΟΣ

Χαρακτfίρες; της; ιέλλnν1κfiς;
πολιτείας; ,εlναι: Πρώτον· κ υ
ρ 1 ο ρ χ ί α τ ο ϋ λ α ο ϋ,
δn'λοδn το δύναδθα1, κωτ' 'Α
ρ,15τοτέλη, !Πάντα πολίmν
'ΟVtα τα � ατόλλnλα ιΠpΟ6όντcι
αp ε1ν IΠ0.6QV άp -ήν. εύτe
ρον· i 6 ο ν ο ιμ ί α, rτουτέ6τιν t6n ,άnονομη του δικαίου
καιθορ�(0ι
, μένn υπο του νόμου.
Τρίτον· i 6 η γ ο ρ ί α, :ητοι
εκψp061(: rτfiς; ,άτομ κiίς; γνώ
ιμης; καi έλευθέρα 6υ(ήτn6ις; έ
nl τ(ί βά6'ει των πατρίων νό
μων και παραδό6'εων. Τέταρ
τον· IJl1 ρ ό β α ,α ι ς; Jl ρ ο ς; τ η ν
λ ιε λ ο γ ι 6 μ έ ν η ν
Μετ α
·β Ο λ ή V, έφ' 06'0V QUtn •εlναι
άπαρα �τητος;, καi ,είς; το πλαί
διον πόιντοτ,ε της; Σ uντηρήοε
ως:, iάίς; Παραδό5εως;. Πέμ
πτον· ± 6 οψ η φ ί ο, 15,ον δΙιΚαί
wμα ψή:φου εiς; η\ν έκκλn6.ίαν
του δήμου. 'Έκτον· ύ πιειύ� θ υ
νον
ω ν έ ν τ έ λ ,ε ι, δη
λονότι των άρχόνrτ:ων, oi όnoi01, άποθέτοντ'ες; την αρχήν, ό
φείλουν λόγον ιδώόνω: «Ού
δεiς; ιτωv όπω6τιουν nρc-ς: rα
κοινα προ5,ελnλυθότων άν:;
τrεύθυνος; ε6τω», (ΚQΓ(Q τον '.'\
θηναίον πολ111κον Έφιάλτην.
Και l::βδομον· ύ π ε ρ τ ά τ η
i16 υς; κ α i ά v0κικλn τ ο ν
τ η ς: ιέκ κ λ n 6.ία ς; τ ο υ
δ ή ιμ Ο 'U, ώς; 6UVOlpOύ6n(: την
KOIVl1V γνώμην των ιΠΟλl1W\',

ε

1

' λλα τα αύτα :χαρακτηρί6,llΟτα εύp.ί6κ0ιJ1εν καi ,εiς; την
Όρθόδοξον Έλλην1κιι'ιν Έκ
κλη6ίαν, 5υνεχi(ου6αν η\ν δn
μοκρατικι\ν και iυόρροπον πα
ράδο61V του δΙ\ιμΟ5ίου βίου των
<Ελλήνων. Σ uγl<'εκρψένως;:
1
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ιΠρωτον· στ,ας; p16τιανός;,
χων τα κα�άλληλα προς; την
πvευματιικ:ην διοίικnων προ6όν,τα δύναται νια ηροΟJΧ:θ.ϊ:ί εiς;
οίοvδήττοτε ιάξί�μα τfίς; Έκ
κλn5,
, ίας;, ΙΠρΟJγμα ,άπα1γορεuύ
μ,ενον εiς; τος; ά6lαηκας; iιερο
κραηκα ς; στολι,υείας;.
Δεύτερον· πά,vτες; οί ηνευ
ιματιικοi ηιολiται oi ιέγγ,εγραμέ
νοι ,εiς; rro �ερον λnξιαρχεϊοv
της; 'ΕΙΚκλn61Q(: εχουν 1,60 01καιώιpατα. Ούδειμία δ1όκρ�51ι_:
δε61Πότου καi δούλου, υΕλλn
νος; ικαi �βαρβάρου, ηλου6ίού
και στένnτος;, iδιώτου καi αρ
χοντος:. 01 ιrrό.ντες; ,εΙναι άδελ
φοi και 1501 1ένώmον rι:ων iε
ρων θ�ε6μων τnς: Έκκλη5ίας:,
ol πάντες; ιεlναι uioi Θεου κα
τα χάρι,ν και δυγκλnρονόμω
Χρι6τοϋ, oi n6ν,τες; πολϊται έ
λεύθεροι της; !Πνευιματικfί ς; βα61λείας; του Θεού.
Τρίτον· στάνrτες; oi π1,5;τοi ,ε
χουν το δικαίωμα τfίς; ί6nγορί
ας;. ιΚαi αύτος; ιό κατα κοοι11οv
ταπεινόυερος; ,των m6τωv, αμα
ϊδr.ι ικαi τον άνώτατοv ά.ιώιμn
π εψαηκόv του αρχοvτα 01-(
τρεπόμενσν τfίς; όρ'Θiίς; 'Π16,τε
ως:, δύ,ναrτ:01 να τον ικαταrγγεί
λ�:ι δια της; άρμοδίας; καi κανο
νJJΚi'ίς; ,όδου ,εiς; το δ rψ όωσν
της; Έ.ιαιλη6ίας; καi ν,α 6UVn
γopή6'J.l ένώπ1ον αύτiίς; ύπε_ρ
rrnς; ιάικιερωότητος; των θείων
δυwιάτωv oroi παραδό6Ιεων,
ικαi δια του λόγου καi δ1α
5υ�γγραpιμάτων. ΛέγοVιΌες :τουτο
δεν ιέννοουμεν, ιδτι ιπας; Πl6Τοι:;
εχει το δικαίιιη�α της; 5υιμπα
ρεδρίας; εiς; rrας: 6υνόδους;· διό
τι τουτο έσυrι,ρέπεται ιεiς; μό-
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νους: τους: ,έaτ16κόπους:, τους:
ΥQ]llμους: όνrππpο6ώiΠους: τοϋ
χρ15,τιανΙJΚΟU λαοϋ και λε�rωuρ
γους: ,τiίς: Έ!<!κλn6ίας:. 'Έχιει
δε το δικαίωμα τiίς: 16Ι)Jγορίας:
πα ς: rnοτός:, διότι ή iερα nαρα
καταθήrκn τfίς: ,εύ6ε.βεrας: δεν
εΙναι έν � ΌρθοδοξίQ δ1αiΠε
m6τειημέvn ,άποκλε15τικως: εiς:
προνομιοϋχον τινα τόξιν η ε'ίς:
τινα rύψί6τnν προ5ωπ1κότnτα,
δπως: άξιοϋται εiς: αλλας: χρ15τιανrκας: ' Κ'λnδίας:, όλλ' εiς:
δλον το δώμα τiίς: ΈrκκλΜίας:,
εiς: το πλήρωμα δnλονότι των
π15τ5J•ν, τοϋ όποίου αωβέρνn51 ς:
n <4βουλι\» εΙναι δδοι 1έδέχιθιrι6αν δ1α rάίς: 1έnτ1φοηή6εως: του
' γίου Πνεύρ.ατος: το οοερ
φuες: δώρον τfίς: ό.ρχιεpω6ύ
νnς:, oi κατ' έξοχι\ν λειτουργοi
καl οiικονόμοι των pυ6mρίων
τfί ς: χό,ριτος:, oi όποϊοι έν άγά
m:ι καi άδελφι� iδότnη 5υν
ερχάμενω 1εiι;; τος: 6 υ ν ό δ ο υ ς: των, iίτοι εi ς: τος: iε
ρός: των rβουλάς:, ,εiς: τα άlμφ1κτιον10κά rτ:ων δυν�έδρια, όφεί
λουν να έρμnνεύουν ,ciς: τους:
δUVοδικούς: των οpους:, εiς: τα
π ιρ ο ,β ο υ λ ε ύ ιμ α τ α, τα
iεpα rδόγιματα ΙΚαl τον θείον νόμον οχι αύeαιρέτως: καi κατ
Υδιον ίmολογιδμόν, ,άλλα δυp.
φώνως: ιπρος: την Άγίαν Γρα
φήν, ουμφώνως: ιέστίδn<;; προς:
τη,ν καrθοληα\ν και (ώδαν nα
ρόiδο.διν ικαi την κοινiιν και
πάψιον δόξrαν. Και όφείλουν
να ύποβάλλουν τα α ύ τ ο ϊ ς:
δ ό rξ α ν τ α ιεiς: την έιmδο
κψαδίαν ικαi rέn1ψn:ψ161ν τοϋ
χρ16Ό-<LV11Κου δψου, του αλ
λως: στλn.ΡJ1>11'(1τος: τiίrν rnδτων,

93

τοϋ δλου Σώματος: τiίς: 'F.κκλn
δίας:. Καi ας: παρατnρή5ωμεν
έν παρεκβά6ει, δτι εiς: το κα
τα Χ.pιδτ.ον ,έκκληυια6τικον
πολίτευμα διετnρήθn6αν - ά
πο rroυ δρου nδn Έ κ κ λ η δ ί α - oi οροι τοϋ δ n!]_lουίου
βίου των 'Ελλήνων.
Τέταρτον- πάντ1ες: oi α-ιι6τοι
rεXOUV 16ΠV ιψnψΟV εiς: τας: Πίε
pl 01ί5ιτεως: rύηοθέ6εις ό παιτος:
ικόλαος: ό Α' εiς: rέm6τολήν
του ιπρος: τον μέlγαν πατριάρ
χnν Φώτιον ρnτως: όμολογεϊ
τοϋτο.
Πέμπτο,ν· ούδεμία έκκλnυια6Γrlκη άρχη εΙναι άνεύθ'Uνος: :
Πάντει;: oi ην,ευματιι1ωl αρχον
l)ες: iΚαι άρχ1ερεϊι;: καl πατριόρ
χαι ικοi πάιπαι όφείλουν ε ύ
θ ύ ν α ς: δ 1 δ ό ν α I τfίς: ά6κή6εως: τiίς: όρχfίς: εiς: το δn
;μόδlον τfίς: ΈιΚ'Κ.λπ6ία ς:. 'Ι δχύ
•ει και έδω ή 'Παλαια ρή,τρο,
την όποίον, κατα λεmι.κως:
διάφορον τfίς: άνωτέρω δn
μειωθείδ' nς: ποράδαων, έθέ:6ίΠι6εν ό λαμπρός: ' θnνοϊος πολι
rι:JΙΚος: 'Εφ1ιόλτnς:: «εύθύνος: δι
δόναι πόντος: των εiς: τα κοινα
όπωδτιουν nφο6ελnλυθ&τωιν».
Καi ό Χpυ6ό6τομος: λέγει: <<ά
ατολελυ•μένn ( =άνιεύθυνος:) t
ξουδία έν τη. 'Εκκλn6ίQ άφό
ρnτος:».
υΕκτον· ή ύπερτό,τn αύθεν
τία και το άλάθητον -κ;είται εiς:
ιμόνnv την iεραv Πνύ-1<:α, εiι;:
mv Έκκλn6ίαν τοϋ χpιδτιανι
κου δήμου, την όποίαν έnστρο
δWΠουν oi Οiικουιμενικαi Σ ύ
νοδοι. Καi τα δ ό γ ill α tτ: α,
άναλογουντα προ<;: rro ψ n
φ ί 6 μ α rr α του έλλnνικου
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δήμου, πρέπει να 1άnοδέα:ωντα1
πάv.-rει;; oi ΠVΙειυματ]jl{οJ. πολiται
με αιφον 6εβα6μον - ικαi ό
6Χατοι;; των λαϊΚΙων Xpli6ΏQVWY
καi ό άνώτατοι;; έκκλn6Ιαr6,τΙιΚος
αρχων.

ε-

Ε'
'Ιδού, νομίζοιμ1ε ν, ή άναλο
γία των ,άρχ,ων τfic; iυαδέλφου
καi i6ονόpου έλλnνικfiι;; rrολι
τείαι;; προς; rυαι;; άρχαι;; τfic; Έκ
κλn6ίαι;; (llα<;;. Ί-Ι ιπρώ-rn εlνω
nροτύ�πυ.η1α τfic; δευτέρας; γέννημα ή ιττρώτη του ιένίJ'ύμου
:κ:αi διανοnηκου γ0νουι;; των
Έλλήνων, το όποiΌν, εic; το
11έυον τfic; Εύριίmηι;; ιιωi τfic;
, Α6ίας:, ώς: έQν έπρόwειτο να
κρατήω;ι είι;; iισο6το�αν τα
άντίρρο:πα, δ10δωυεν είι;; τους;
άδιονοήτουι;; Έ6ιττερίουι;; mν
.διάνοιαν, εic; τους; ιάθύ}Jουι;; 'Α510νουι;; τον Θυμσν κ:αi δια τfic;
-άναλογικfiι;; noλιnκfic; 16ότn
τοι;;, δια τfic; <�φl!λίαι;;», δliα τfic;
,Θετικfiι;; ,έκφοραι;; τfic; έννοίαι;;
τfic; άγ6πnι;; - ή όnσία ,εic; την
Άνατολι\ν (llόνον 1άρνnτικωι;; έ
gεφέρε'uο - προπαρεΜεύα6'ε
τον κό6μον είι;; ,άnαδοχiιν rnc;
δια του Χριυτου ικαi του Παύ
λου, -του <<Πρώτου με1 τα τον
υΕνα»- ώλοκλnραψένnι;; άγά
nnι;;, «ΙέλθόVΙτοι;; του πληρώμα
τος; των καιρών».
ΛοlΙΠόν, ό ιnερi i'60ν6μου :ιφi
-όδελφικfiι;; στοληείαι;; όρ!Jδ]lο<;;
tκεrνοι;; του Κλε1 οβούλου του
Λ:ι,νδίου δύνατω πλήρως; να έ
φαρμοσθϊ5- έiπi ΊJfi.c; Έλλnνικfiι;;
�Ορθοδοξίας;. Έπαναλφβάνο
μεν : «Πολιτεία άλόνιθω:)τοι;; ή
μαιθnμαηκωc; περ:ιφέρειαν και
κέντρον εχουοο, ΙΙ\ δliα μυρ10-
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ιπλnJθων ακτίνων έπi το αύτο
βαίνου5α· ιrί ,δε 1θάτερον τού
rrων μι\ eχου6α, εi ,έιγιχ:ωρ,εi
τουτο τi5. διανοiQ., έ6τiν η :κ.έν
τρσν 1αγ. 1ευ n,εp:ιφερείαι;;,
η πε
!
ριφέρεια 1α.νtευ κέντρου, πολλα
τα άυά6\Θαλα έι1 πάγοι16α». Και
πράwαιτι : 'Άν 1άντi τfic; λέξε
ως; ιπ ο λ 1 τ ε ί α θέ6ωμεν
την λ0ξ1ν Έ κ κ λ η 6 ί α
χψ1εν τον όρ15μον τfic; 'Ορθο
δοξίας;. 'Οπότε το IJ.lεV κέντρο,ν
δηλοί [[IlV είς; τα<;; ίΠΥευματΊ.l<'G <;;
ά,ρχαι;; ελλαγον mοταγήν, την
πε�Θαρχίαν εic; τους; 1έικκλn6lα6τικουc; νόμους; καi τον άπε
ρ1όρ1οτον 5,εβα6'μ!ΟV εic; ται;; πα
τρίουι;; παραδάι,ειι;;· αi δε «μυ
ριοπλnιθεiι;; ,ά.κτiνει;;» την καΘο
λucι\ν (ωnν και ένέpγΙεΙΙαΙV των
Π\llεUi)lQTIKωV :rωλιτων, την έiκ
δnλoU(llέVn'V ,είι;; την λο�nν
καi ,έιπΙi6τψονικiιν ερευναν
καi ,5υζήτ.n,51ν.
Ίδου δωrr i oi uΕλλnvει;; έ
νέjμ.ειναν ιύπερ rπάνται;; τους;
α.λλους; Π16t01 είς; το [σ, άδελ
φον ΙΚΟlΥΟβουλευτικον ,η 6UVΟ
δικον οτολίτ.ευμα τfic; Έκκλn··
6ίαι;; : 'Ανεπτύχθn τούτο κατα
ται;; έ1 μφύτουι;; έλλnνΙJlΟC1<;; ρο
:παι;; καi ται;; έλλny]jl{(lc; ιi6τορι
κ,αι;; καi έθνικαι;; nαραδά6εl <;; .
Έξnγοψεν λουτον δliΟτι ό
υΕλλnν fιρνήθn εic; την Έκ
ικλnοίαν την οταμβα6lλείαν έ
νοι;; θνnτου, και οτολλάικ.ιι;; δ1ε
rμαρτυρήθn κατ· ,aύrnc; καi δ1α
λάγου καi δια -5υγγραwάτων
καi δι' αiιμάτων. Και οχι μόνον
καιυα τfic; Ρωμαϊκfiι;; ταύτnι;:
ηα1J11βαυ1λιείαι;; έ6τράJφn ό υΕλ
λnν, άλλα �αi κατα. τfic; άντι
θέτου προς; αύτην ιπνευp.ατι-
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κiίι;: άνcφχίαι;: τiίι;: 1αιμαρτυpή
<Gεωι;:, ώι;: φύ6Ιει ,άποθφεφόμε
νο ι;: mv ά6υιJ..1,μετρίαv iΚQl ται;:
ύστερβολόι;:. Π16το ι;: ό υΕλλnν
εiι;: τον Λόγον - τον όποϊον
κλα166ικωι;: έκφρά(ει ή κφεοοτnι;:» rτοϋ 'Αρ16τοτέλουι;:, άντι
τιιθεμέvn εiι;: τ:ι\ν <(ελλειψ1v»
καi ιπ\ν <<ύττερβολiιv» - δεν
άπε:μακρύνlθn ποτε άπο rυαι;: ρή
τρα<;: -UWV αταλαιων 60ψWV και
νομοθε-uωv τοϋ 'Έθνουι;: : ιμ έ
τ ρ Ο ν G ρ 1 6 τ Ο ν - 1\.1 n
δ ε V α γ α ν. Καi δια τοϋτο
οχι μόνον π,ρέπει να έμ11.1έvω-

μεν -εiι;: το nότριοv δ nΙ]J.ωφαη
κον ικαθεδτα,ι;: τiίι;: Έκ.κλnδίαι;:
μαι;:, �άλλα καi να έπαναφέρω
μεv τ()ΙVΙ άτάπωι;: έucβλnθέντrα θε51μοv τfiι;: 6υ.μi}JlffiOXΪί<;: ικαi του
λαοϋ είι;: τι\v έκλογiιν τiί'Jv iε
ραρχων, τον όποϊοv διατnροϋv
- τφοι;: τιμήν των - pόvov
το Οiκουμ.εvικοv Πατριαρχεί
ον καi ή Έκκλnδία τfίι;: ΙΠΟλυ6ιενάκτου Κύπρου. Διότι, κα
τα τον 'Από6τολον, οτρέπ!ε1 να
ύm:6ρχ:r:ι καi ή άγαθrι μαρτυρία
τiίι;: κοιviίι;: γvώp.nι;:.
ΕΥ. Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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'Ένα ώραϊο β1βλίο
γιά κάθε άνθρωπο τών Γραμμάτων

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Χαρτόδετον
Πανόδετον

Δρχ.
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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατά την διά.QΙΚεια τοϋ Ροδεσιιανοϋ Σνν0δρίου της Θ.Ε. ενα Κυρία
ικάτιικο πρωίνό άφιερώθ ιηοcε σέ Διαλογιισμό. 'Από τό κείJμενο πrιραθέτnμε
τά κιιριώτερα σηιι,εία:

ΓΝΩΡΙΖΩ δτι είμαι άγνο πνεύμα, δτι ϋπηρχα πάντοτε και δτι
πάντοτε {)α ύπάρχω.' 'Υπάρχει έντός μου μια θέσις έμπιστοσύνης, ηρε
μίας και άσφαλείας, μέ γνώσι και κατανόησι για δλα. Ε1ναι ό Παγκό
σμιος Ν οϋς, ό Θεός, του δποίου ώτοτελώ μέρ,ος.
ΓΝΩΡΙΖΩ δτι ή απειρος διάνοια γνωρίζει την απάντηc-,ι στα
προ6λ11ματά μου και προσπαθώ να εναρμονισθώ μαζί της. 'Ήρεμα.,
μέ τόν διαλογισμό, δίχως βιασύνη η εκνευρισμό. Προσπαιθω να κρατώ>
τίς θετικέ; εποικοδομητικέ; σκέψεις και να διώχνω τί; αρνητικές και
καταστρεπτικές.
ΕΙΜΑΙ - ΕΙΜΑΙ - ΕΙΜΑΙ ! τό επαναλαμΜνω. Πιστεύω στον
έαυτό μου, Πιστεύω πώς αυτό μπορώ να το κάιμω. Τό λέγω
μέ πεπ.οίθησι. Τό βλέπω νά επαληθεύη, τήν π�στι μου ν' αυξάνη. Εικο
νίζω τον έαυτό μου δπως :dα ηθελα να είναι. Και αναλόγως ενεργώ.
'Έχω βλέψεις. Σαφείς. Άπαρι'dμημένες. 'Εργάζομαι γι' αύτέ; καθη
μερινά. Μένω σταθερός. Καί βλέπω τήν πληρότητα της ζωης να ερχε
ται κοντά μου.
ΒΛΕΠΩ τό χέρι της Θείας διανοίας στα πάντα γύρω μου, στο
ανθος, στο δένδρο, στήν χλόη, στόν χεtμαρρο, στα ζώα, στους ανθ,ρώ
πους. Βλέπω τό φως της θείας συμπόνιας. Συναντώ τ�1ν αγάπη στην
καρδια φίλων και ξένων. Γνωρίζω τήν αγάπη στην tδια μου την καρ
διά. Γνωρίιζω δτι ή Θεία Ζωή ξεχύνει τ·ό πνεύμα της σέ κάιθε κύττα
ρο. 'Όσο ιέναρμονίζομαι προς τον πνευματικό νόμο, μαθαίνω να ζω σε
άρμονία μέ το σώμα μου. Άπολαμδάνω τήν ζωή.
ΕΙΜΑΙ δλος έμπιστοσύνη, γαλήνιος, βέβαιος. 'Όταν σκοντάφτω
σ' ενα ε μπ όδ-ιο, ρωτιέιμαι ποιο να ήταν τό λάrθος ιμου. Το λάθος είναι
διδαχή. Άποφαισίιζω να βελτιωθώ. 'Αναζητώ τό πν,εύμα της καιθαρης
άλή;θειας και στοργικης άγάπης στα βάιθη τοϋ ,είναι μου. Προσπαθώ
τελειοποιήσω τό οργανον στην ύπηρ,εσ,ία τού Διδασκάλου. 'Ανα'τί
{)εμαι στα χέρια του, για να συνiθέση τήν δική του μουσική στήν ορ
χήστρα της άνιθρωJιότητος ...

,,σ.
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uαι πως va τnv εvιGΧUGετε
ΤΗΕ LINK Νοτίου . Αφpικης
Μιό Νοτιοαφρικανι'Κή στοά, πού έχει τόν διακριτικό τίτλο ιιοί
Χριστόφοροι», έξέδωσε ενα μικρό φυλλάδιο, πού δεlχνει πως οιαδή
ποτε όργάνωσις μπορεί νά δυναμώσn. Βασικά, τό ζήτnμα δέν τίθε
ται ιιη μπορεί ν ό γ I ν n γιό τό δυνάμωμα τfις σ,τοaς,,,
όλλό ιιΈ γ ώ τί μπορώ νό κάνω».

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΙΣ

'Ένας συνταξιοϋχος χαλυβουργός 80 έτων έτιμήθn έσχάτως γιό
mv ύnοδειγματικn nαρακολούθnσι των έργασιωv τfις σχολικfις έnι
τροnfις, τfις όnοιας nτο μέλος. 'Απουσίασε μόνον πέντε φορές.
Θέσε το ζήτnμα όρχfις νό ε!σαι τακτικός στίς συνεδριάσεις. Γιά
νό μετέχnς, πρέπει νό μετέχnς αύτοπροσώnως.
Τό σπουδαίο δέν είναι ιιvό άνήκnς,, rn ιινά nλnρώνnς,,. 'Όταν ό
δμιλος άξίζει τnν συμμετοχή σου, πρέπει νό τοϋ προσφέρnς κάτι πε
ρισσότερο άnό mv nαρουσια σου στό μnτρωο iΊ τό βιβλίο τοϋ τα
μεlου. Νό προσφέρnς mv συνεχfι ένεργό προσωnι'Κή σου συμβολή.
Mnv άnουσιάζnς γιά μόνον τόν λόγο δτι αί συνεδριάσεις δέv γί
νονται δnως θά νόμιζες δτι πρέπει. 'Ανακατώσου ό ϊδιος νά έφαρ
μοσθοϋν αί άnόφεις σου. 'Ενθάρρυνε καί τούς δλλους νά κάμουν τό
Ίδιο.
Θυμήσου δτι δέν έχεις δ!καίωμα νά γκρινιάζnς γιά τίς συνεδριά
σεις. δταν έσύ δέν nαρίστασαι.

*
*

*

*

2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣ

Κάθε όργάνωσις δυνατόν νά χάσn ττΊν προοπτική των σκοπών
τnς fι νά ξεφύγn σέ δευτερεύουσες ενέργειες.
Κάθε τόσο πρέπει νά έnανεξετάζωνται οί κανονισμοί. "Αν κανέ
νας σκοπός fι μέθοδος φαίνοντ.aι ξεπερασμένοι, διαγράφετέ τους.
'Αλλά, δν ό σκοπός διατηρείται, πρέπει νά τόν έnιδιώκετε δραστή
ρια καl σοβαρά.

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

α) Έκπλnρώνει πρόθυμα τίς ύnοχρεώσεις του, πού συμβαδί
ζουν μέ τα διχαιώμαrrά του.
β) Γνωρlζει δτι έκείνο πού πράπει iΊ πaραλεlnει βοηθεί iΊ βλά
nτει τόν καθένα.
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γ) Γνωρίζ,ει τiς δυνατότnτές του, άλλά κάνει αύτό πού προσδο
κοϋν λογικά άnό αύτόν.
δ) Δεν άνοiγει μόνον τό στόμα του νά μιλήσn, άλλά καl τά αύτιά
του νό άκούn.
ε) Λαμβάνει όnοφάσεις γρήγορα καi έξυπνα.
στ) Δεν εϋχεται μόνον γ ό τr'Ίν όργάνωσί του, όλλά καi δρδ.
4. ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ή έργασία σε όnοιαiδήnοτε όργάνωσι μπορεί νά καταντι'ισn
φυχρr'Ί καί άιπρόσωnn, έκτός αν τό μέλn δίνουν έναν θερμό προσω
πικό τόνο σε δ,τι κάνουν. Καί ύnάρχουν άναρίθμnτες εύκαιρίες.
Έni παραδείγματι :
* Νό ε σθε εύγενικοί, άντi νό στέκεοθε σέ άnόστασι fι έχθρικοί.
Δείχνετε εύγέvεια καi σταθερότητα όσάκις πρέπει νά έκτελέσετε
κάτι.
* Κpατδτε τίς γραμμές έnιικοιvωνίας άνοιχτές.
Διαφωνείτε στην άνάγκn, χωρίς νά γίνεσθε δυσάρεστοι.
Δίδετε στήριγμα σ· έκείνους πού άnοθαιρρύνον;ται.
Σέβεσθε τά αίσθήματα καί φρονήματα των αλλων, δσο καί νά δια
φέρουν άnό τά δικά σας.
Ακροδσθε προσεκτικά, δταν δλλοι είναι στό βfψα. Οί ψίθυροι
είναι άγεvείς, τό λιγώτερο.
Με μιά λέξι : <<Μnδενi μnδεν όφείλετε είμι'ι τό άγα;nδν άλλή
λουςJJ. (Ρωμ. 13 : 8).

*

*
*
*
*·

5. ΣΚΕΠΤΕΣ,Θ== ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑ�ΜΟ ΣΑΣ
Χρειάζεται προσπάθεια γιά νά σκέπτεται κανείς, άντi νά ((λέn
ναίJJ. 'Αλλά αν δέν πάρετε πρωτοβουλία, θά άnοστερήσετε τούς
δλλους άnό τίς καλές Ιδέες, πού ό Θεός τiς στέλλει ένδεχοιμένως
μέ τr'Ίν δική σας μεσολάβnσι.
Μελετδτε τiς διάφορες δφεις των θεμάτων, ωστε νά μορφώνετε
δικές σας κρίσ
, εις. Βασίζετε τίς άnόφεις σας στr'Ί λογική, δχι στό
συναίσθnμα. Σέ άρχές, δχι σέ πρόσωπα. Στό κοινό καλό, δχι σ,τό
είδικό συμφέρον.
6. ΠΡΟΣΟΠIΚΕΣ ΙΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Πολλές όργανώσεις σώ·θnκαν άnό μιά nροβλnματικr'Ί κατάστασι
με τr'Ίν φωνή ένός μοναχικοϋ άτόμου, πού σnκώθnκε δρθ ος καi
έκαιμε τn φωνή του v· όκουσθfι.
Πρωτίστως, νά γνωρίζετε γιά τί μιλδτε. "Εnειτα, αν θέλετε νά
συμμερισθοϋν αλλοι τiς ί.δέες σας, έργασθfιτε σκλnρά, άναnτύξ,ετε
τiς ίκανό-τnτες τfις προσαγορεύσεως μιας όμάδος, τfις παρουσιά
σεως των πραγμάτων σαφwς, τfις συνοφίσεως των προτάσεων, τfις
έnικλήσεως συγκεκριμένων παραδειγμάτων ικαi γενικά τfις κυριαρ
χίας τfις διαλεκτικfις διαδικασίας.
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Οί ψυχικοι κραδασμοi
,
ανυψουνται
με άyνότερn τροφiι
Στό περιοδικό τnς 0. Ε. τnς Μαλαισίας έδnμοσιεύθn τό κάτωθ!
aρθρον σχετικά μέ τnv άνύψωσι των ψυχικωv κραδασμων, πού
έnιτυγχάνετaι μέ τnν κΟΙΤάλλnλn (φυτικn) τροφή:

Πολλοί ά:1,θρωποι �έν εχοuν
1)π' 5ψει :ους οτι εϊμεθα. 15,τι
-προσδιορίζουν αί δονήσεις ταϋ
σώματός μα.ς. Με:αιφέρομε κραδα
σμούς πού ετναι δικοί μα; καί πού
πρ,οσλαμοά.νομιε άπό άλλα. οντα.
πρά.γματα, δρα..τά. η άόρα.τα.. Κά.
θε τι πού έ.πιτ,ρέπομε νά. μπη στή
ζ1ωή μα.ς, στά. α.ι�σθήματi μα;,
στι; σ�κε ε:ς μας, σ:α. σωμαιtα
μα.;, μπορεί νά. γίνη μέρος των
δικών μα.ς κραδιrομων, μέ ά.ποτέ
λεσμα γά, τούς χα.μηλώση, προ
καλώντας άσθένει,α, κα.ί ά.τuχία,
εϊτ-ε νά. τούς ύψώνη, φέροντας ύ
γεία. καί εύτuχέστερη Υ ωή.
Τοίhο 1σχυει 1διαιτέρως γιά.
τήν τροφή καί τά. ποτά. πού εί
σά.γομ,ε στο σώμα μας. Μεταφέ
ρουν κρα.ιδα.σμούς πού τούς προσθέ
τομε στούς δι-κούς μας. Λίγοι άν
θρωποι σuναισθά.νον'tαι πόσο πολύ
κρ,α,τουνε σέ δπισθοδρόμ-ησι την
πνευματική τους ά.νά.πτuξ: τρώ
γοντας λανθασμένες -:-ροφές, ου
τε τούς ταχείς διασκελ:σμούς πού
θά. επετύγχανα.ν, σ,γ ε.διναν πε
ρισσ&τερη προσοχή σέ 15,τι ε!σά.
γουν στο σώμα. τους.

η

'
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'

'

'

Τά. φροίnα. μzταφέροuγ τούς ύ
ψηλότεροuς κρα..δαισμούς. Τά. χορ
ταρικά., επει�α. Τά. 5σπρια εΙναι
τρίτα στόγ πί 1ακα, εγώ τά. ζωϊ
κά προϊόντα. εlναι τελευταία. κα.ί
τό κρέας, εντελώς ε σχατον. Άπό
τά. φροϋ:α, τά. νωπά καλ &.μα.γειρεuτα περιεχοuν τους u ιστοuς
κ,ραιδασμούς, μόνον επι6ά.λλετα:
προσεκτι-κό πλύσιμο. Τά. νωπά. λα
χαν:κά. &.κολοuθοϋν. Έ·ιθuμείσθε
οτι τό βρώσιμο η ψή,σιμο κατα
στρέφει τήν ζωϊκή δύναμ: μέσ::ι.
στην τροφή, ά.διά.φορο ποιός frτα·ι
δ ά.,ρχικός κρα.δασμιό •
Δέν μποροϋμε νά. σuστήσωμε
α.ρκετά. τήν προμ '8'εια. στην κοu
ζί να σας ένός εργα.λeίοu γιά. τήν
εξαγωγή τοϋ χuμου. Περιορί01ετε
τό Υ,ρέας καί θά. οίκονομ'ήσετε τό
ποσόν γιά. :ήν προμήθειά. του. Ά
ξίζει την δα.πά.νη. Οί χυμοί νω
πών φρούτων 'ι<.α.ί χορταρικω·ι
καθαρίζουν τό α[μα, οίκαδομοϋ·ι
ενέργε:α καί θεραπεύοu 11 πολλά:.
Πολλοί άνθρωποι πού διέν μπο
ρουv νά. τρω•,ιε ψpοϋτα νωπά
χορταρικά:, βγάζουν --;ον χuμ6
το�. Ή κατα.νάιλωσις χυμών εl1

,

'

' t/ψ
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ν,α.ι έπίσης βελτίωσις έν σχέσει
με το ώκάJθι:ιprtο νερό. Μόνον μήν
ξεχναιt'ε οτι το ρόφημα. των χυ
μών πρέπει νά. γίνε�τα.ι ά.,ργά. υο
σοι παραπ'ΟνΌϋντα.ι δτι νιώθουν
ουσφορία η &.έρια. στα.ν πίνουν
)CUμούς, θά. είχα.ν ά.πα.λλα.γη α.π'ό
κάJθε ένόχλησι σ.ν επινα.ν ά.ργά.
ά.ργά.

α

ξηροί κα.ρποί είνά.ι πλού
σιοι σέ πρωτεtνιες κα.ί ένέργεια..
�uνι•στωντα.ι ιδιαιτέρως σε πρό
σωπαι πού δεν τρώνε κρέα.ς.
Χ;ρειά.ζεται δμως, κα.μ,μιά. φο
ρά, τρίφτης.
ξηροί κα.ρποι
μεταιτρέπονtτα.ι σε ά.λεϋρι' πού
ά.να.μιγνύετα.ι σε σαλάτες η έπι
δ16ιpπια.. Κα.ι πιά.λι, σταν οι ξη
ροί καρποί τρώγοντα.ι τριμμένοι,
δεν προκα.λοϋν rκα.μμία. ένόχλη
σι.
ήλιόσποροι κα.ι τ' ά.μύγ
δα.λα. εΙνα
, ι στήν κορυφή της ά.
ξιολογφε,ως.
κα.ρποί εΙνα.ι ώφελιμώτε
ροι στήν πλήρη μορφή τους, ά.ν
τί των λευκών κα.ί κα.θαιρισμέ
νων ποικιλιών. ΜJε άλλα λόιγια.,
οσο πλ σιέ.στερα. εΙνα.ι μία. τρο·
φr, στήν φυσικη κα.τάστα.σί της,
τόσο περισσότερο είνα.ι δψηλό
τψη σε κραιδα.σμούς. Τροφές μα
γειρειυμέΥες η κονσειρ6α,ρ:σ
, μένε;;
διέν μεταιψέροuν ιτ:ην ποσόιτ:ητα.

οι

οι

οι
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κραιδα.σμων των νω
- πων τροφών κατεψυγμένες ερχοντα.ι δ·εύτε
ρες μετά. τίς νωmές.
1Τά. α.ύγά, το γάλα. κ,α,ί τά. τυ
ριά. μετα.φέρουν ύψηλό't'εpους κρα
δα..σμούς, παρά. το κρέας, ά.λλά.
χα.μηλότερους ά.πό τίς τροφές πού
&.να.φέραμε προηγουι�ένως. Τ,;ι
κρέαιτσ. είνα.ι χαιμ λά. -σ,έ κρα.δσ.
σμούς. Τρώγοντα.ς κα.ν·είς κρέα.ς,
δεν λα.μ6άΥει μόνον -cόν κραιδοοσμό
μια.; «νεκρής» τροφής, ά.λλά. καί
tούς κραιδα.,σμούς τοϋ ζώου ά.πό τb
δποϊον π,ροηλιθε, 'ΚισJθως κα.ί τον
κρα.δα.σμό τσϋ τρόμου στό σψωy'Εί?
κατά. τήν ωρα rτοϋ θα·ιάτου. Τά.
σ.λκοολικά. ΠΟ't<Χ, το ΚΙΧΠϊισμα, τα,
ψχ.ρκω-τικά. καί το -κρέ:χ.ς μεταφέ
ρουν τούς πιό χα.• μηλούς -κραδα
σμούς. Μα.-κρυά. ά.πό αύτά, σ.ν θέ
λετε νά. ά.νuψώσετε τούς -κραιδα
σμούς σα.ς. Πολλά. ά.πό τά. λεγό
μεν,α, «μα.λα..κά.» ποτά. περιέχουν
επίσης ά.λκοολικ:ές ούσίε- ς. Ό κα
φές εχει πολύ πιο χα.μηλό κρσ.
δαισμό ά.πό τά. άλλα. φυτιικά. ά.φε
ψήματα.
Πάντως, δεν είναι σωστό νά.
έπιχειρήση κανείς ν' &λλάξ1 η συ
νήθειες οιαιίτης ά.πό :� 6ρά1δu ω;;
-ό πρωt. Ή ά.πότομη άλλα.γη
προκαλεί στενοχ�ωρίες κα.ί 6λά6ες. Ή ά.λλα.yή πρέπε• ι νά. ε, ίνα.ι
6αθμια<ία..

οι
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' ποτελεί πρόβλημα, πού πάν
τοτε προσείλκυσε καί σήμερα
κόμη προκαλεί τό ζωηρόν ενδια
φέρον κάΟε άνΟρώπου πού σκέ
πεται λίγο η πολύ: Τί εlναι ε
κ� ίνο ποί, λέγομε ψ χή: Τί εΤναι
αυτό πού «εμψυχώνει» τόν κάΟε
ανdρωπο; Πού τοϋ δίδει η1 ζωή;
t�ιναι αυτό «κάτι» η δέν είναι
τίποτε, παρά. μια συνισταμένη,
ά. πούμε, άπό τού; πολλούς χη
μισμού; καί τίς διάφορες βιολο
γικές λειτουργίες τού οργανισμού
τού άνΟρώπου; l\fεγάλο λοιπόν
είναι τό πρόβλημα.
' λλά εδώ προβάλλεται και f
ια αλλο ερώτημα γιά. n1ν επιστή
μη, πυύ κι' αυτό δέν εχει βρ�
τi) λί σι του. Πρόβλημα σοβαι_ιο
και επιτακτικό: Πως από τού;
χημισμού; τοϋ οργανισμού προέρ
χονται τόσες και τόσες λειτουρ
-γίες τοϋ εγκεφάλου, πού δέν εΙναι
ύλικέ;; Τό λογικό, οί σκέψεις, •)ί
συλλογισμοί, f) μνήμη; Οί αισΟή
σει; πώ::: λεtτουργοί ,; 'Η συνιί
δησι; και το περιεχόμενό τη; (}
φείλεται σέ χημιcτμού;; Και τιi
υποσυνείδητο ακόμη; Το δέ συ
ναισθηματικό; Ι ι' αυτό από χη
μισμούς γίνεται; Και τόσα αλλα
ά.κόμη πιί>ς γίνονται;
Ε1ναι τ.οαγuατικά. δύσκοι.ιJ
ΎLά. η1ν επισ;ήμ11 και τό Θέμα cϊις
�ψυχης, άλλα και πιο δύσκολα αυ
-τα τα αλλα προβλήματα μέ τού;

α
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χημισμούς, διότι καθώς φαίνε
ται, δεν εύρίσκονται μέσα στα
πλαίσια της σπουδη; τη; ϋλη;.
Στο κάτω-κάτω δμω; τri
πρώτο πρόβλημα, τού τί είναι ι1 •ι1
χή, το παρακάμπτει ί<ατά �ναν
τρόπο ή επιστήμη. εν άσχολεί
ται νά. 6ρη τί �Ιναι ή ψυχή, &λλά
εξετάζει τά φαινόμενα εκείνα,
πού τά. λέγει ψυχικές λειτουργί
ες. Κάμνει, καΟως καί ή 'ίδια ό
μολογεί μέ Οάρρος, ίίψυχη ψυχο
λογία. Ψυχολογία δηλαδ 1') χωρίς
να όρίζη τί είναι ψυχή... Για το
αλλο δμως πρόβλημα, για τό πώς
οί χημισμοί γίνονται λειτουργίες
τού νου, συναισΟήματα, συνείδη
σις καί τα αλλα, λύσι δέν εύρί
σκεται.
Φιλοσοφικές Οεωρίε:: περί τού
τ ί είναι ή ψυχ 11 τού άνθρώπου ύ
πάρχουν διάφορες.
ογματικές
άντιλήψεις ποικίλες. ΚαΟιος δ
μω; νομίζω, δσο κι' αν ά.σχολη
dη κανείς μέ δλα αύτά, δεν γί
νεται σαφώτερος... Στό μόνο .:ού
Οά. ήμπορούσε να καταλήξη είναι
μερι,κές γενι,κές διατυπώσεις: 'Η
μία είναι δτι και οί φιλοσοφικές
θεωρίες και οί δογματισμοί συμ
φωνούν στο δτι ή ι •υχ-ί1, ή λεγο
μένη ψυχή, είναι ενα στοιχείο,
πού δίδει στον ανΟρωπο τή ζω11.
Τούτο δικ,αιολογείται καί άπό
ηΊ σημασία πού εχει ή λ�ξι ψυχή.
Προέρχεται ά:πό τό ρημα ψύχω,
πού Οα πη φυσώ, πνέω. Ψυχή
λοιπόν σημαίνει την πνοή, nΊν
αναπνοή, συνεγ.,δοχικα δέ τή ζω�1.
" λλη διαπίστωσι, γενικ11 κι'
αύτή, είναι ή συμφωνία στο δτ:ι
ή ψυχ11 δεν είναι πράγμα ύλικό,
άλλα κάτι τό αϋλο.
Και ακόμη μια τρίτη διαπί-
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στωσι: δτι Θεωρούν τ1lν 1.ι,rυχή
σαν κάτι τό αιθάνατο, σαν κάτι
πού δέν καταστρέφεται, πού δέν
διαλύεται, δπω; τό ύλικό σώ,μα,
μετά τον θάνατο. 'Από αυτή δ:::
την τρίτη διαπίστωσι προέρχεται
τό γνωστό οόγμα τη; αθανασίας
της ψυχης.
Τώρα δμως, έιδω πο·ύ φθάσι.ψf,
ας σταΟούμε για λίγο. 'Ώστε ).01πόν ή επιϋίωσις τη; ψυχης Fινσι
μόνον δόγμα; Μήπως είναι μιf\
άντίληφι, πού ϋγαίνει άπό ηΊν
ιά,δυναμία τού ανθρώπου, πού συ
ν11θως οέν η1ν προσέχαμε, ιδίως
τώρα στους καιρούς μα;, πού
μας εχει συνεπάρει ή μεγάλη
πρόοδος της ε11:ιστήμης κ,αί, ή τε
ράστια ανοδος της τεχνολογίας,
ή όποία μας εχει καταπλήξει;
Τώρα στους καιρούς μας, στον
αιώνα μας μέ την ύπερτροφία της
διανοίας καί τ11 γενίκευσι τού
ορθολογισμού... Ό αιώνας πού
ζούμε 11μπορεί να χαρακτηριC'θη
σαν αtωνας ένός νεοϋλισμού, πού
δεν εlναι 6έ16αια ό 'ίδιος μέ τον
υλισμό τού 18ου αtωνος, πλην δ
μως παρουσιάιζει πολλά κοινά. χα
ρακτηριστικά μέ αυτόν Και Fiναι
περισσότερον διαδεδομένος ιi.-τιJ
εκείνον.
Ποία δμως είναι τά περιστα
τικά πού δέν τά προσέχαμε η Jtoύ
πολλές φορές δέν τα αναφέρομε
από φόϋο μήπως μας χαρακτηοί
σουν σαν... ονειροπαρμένου;; Εί
ναι κάτι ονειρα η κάτι όρά ί,,ίατα
διορατικά! θα γελάσουν τώρα με
ρικοί γιά n1ν άφέλειά μας. Δεν
μας πειράζει, ας προχωρήσωμε.
Πριν δμως προχωρήσωμε θα
διηγηθούμε μια συνομιλία πρό
σφατη, πού είχα σέ κάποων κύ-
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κλο α\!θρώπων καλλιεργημένων,
στον όποίον δλοι σχεδόν ησαν ε
π�στήμονες. Δέν θυμούμαι καλά
nως ηλιθε τό θέμα της ψυχη; χαί
της ά-θαναισ�ας της. Δειλά στην
άρχή,, άnό εναν η δύο, ή συζιi
τησι ϋστερα γενικεύτηκε. Κrιί ό
καdένας, άφού τό κλίμα φάνηκε
πρόσφσρο, είχε νά διηγηθη ο
νειρα διχά του η αλλων, πού ε
δειχναν καιθαρά την επιϋίωσι της
ψυχης μετά τον 1θάνατο. Σαν ηλθε
καί μένα ή σειρά μου διηγήθη
κα γ.ά κάποιο πρόσωπο, φιλικό
δλων μας, πού προ ετών �.ταν σο
ϋαρά αρρωστος σέ κάποιο νοσο
κομείο. Είχα περάσει τις ήμέρες
εκείνες από τό σπίτι του πού η
το κοντά στο δικό μου, για νά
πληροφο.ρηθω πως πηγαίνει.
Μού ανοιξε μια ήλικιωμένη υπη
ρέτρια πού είχαν, καί η1 ρώτησα
γιά τον φίλο μας. «Δέν εχει ζωή»,.
μού είπε, μέ την άπλότητα τη;
αγαιθης γυναίχας, <�αΠΟ χΙθές αρ
χισε νά ϋλέπη τον πατέρα του, τη
μητέρα του και τις θειάδες του».
Ό φίλος μας σέ δυό-τρείς ή
μέρες π.εeαίνει. Διάλεξα τό πε
ριστ·ατικό αυτό, για νά τό διηγη
'dω, επε�δή παρόμοια λέγονται
πάρα πολλά στίς λαϊκές tδίως
τάξεις, (και δλοι εχομε ακούσει
τέτοιες διηγήσεις), πού τά δέ
χονται και τά μεταφέρουν χωρίς
τον φόϋο νά τού; παρεξηγήσουν
σαν άπλοϊκούς.
Τέτοια όράματα η ονειρα, ;τού·
ό «κοσμάκης» τα δέχεται σαν πο
λύ φυσικά, εμείς οί «σπουδασμέ
νοι» προσπαθούμε να τά εξ ηγ{1σωμε μέ τις πιο ά,π.ίθανες Υ.αί
παράδοξες (καί παράλογες) έρ
μηνείες, πού τις εχομε πάρει απόι
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τους άπό καιθέδρας ψυχολόγους,
(!Που κάνουν ψυχολογία χωρίς
·ψυχή), άπο τον φόβο μήπως μας
περάσουν για άμόρφωτους η ά
φελείς.
Και τώρα, προχωρούμε, για
νά πούμε δη τέτοιες και αλλου
είδους ά.ποδείξεις για την επιϋίω
σι της ψυχής μετά τον θάνατο
εχομε πολλές. ''Ύ'πάρχουν όράμα
τα και ονειρα προγνωστικά, που
δίδονται πολλες φορες άλληγορι
κά. ''Ύ'πάρχουν και ονειρα ίστο
ρικά... 'Αλλά. εμείς άπό προκατά
ληψι ( εlναι οί επιστημονικές μας
προλήψεις) τα άπορρίπτομε δλα
και κυττάζομε με συγκατάϋασι
τους άφελείς πού τά πιστεύουν.
"Ας είναι...
Θά προβληθη δμως τό ερώτη
μα: ωστε τα αϋλα, σαν τις ψυχ�ς.
μόνο σέ ονειρα και σέ δράματι(
μπορούμε να βλέπωμε; ' σφαλιj)ς
ναί, διότι αλλως θα τα βλέπαμrό
καl ξίmνιοι. Χρειάζεται 'ίσως γι'
αυτό κάποια χαλάρωσι τοί:1 νrυ
ρικού σοοτή,ματος, κάποια πα'dη
τικότης τού νοϋ, πού συμβαίνουν
κατά. τον ϋπνο. Στο προκείμενο
αλλως τε εχει εφαρμογή \ )IQL
πού δεν εχει;) εκείνο πού εΙ:τε
ό Παρμενίδης: «Τό δμοιον δια
τού όμοίου γιγνώσκεται».
'Εδώ δμως χρειάζεται κάποια
άποσαφήνισις. 'Όλα τα ονειρα
δεν προέρχονται άπό επικοινωνf
ες της ψυχης μας μέ ψυχάς πού
s'ζησαν αλλοτε, οϋτε δλα είναι
προγνωστικά, άλληγορικά. η ίστο
ρικά. της ψ υχής μας. Τά πzρισ
σότερα ονειρα οφείλονται σέ αί
τια οργανικά η, είναι προέκτασις
των σκέψεών μας της ήμέρας η
των συναισθημάτων μας. 'Ανάγκη
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λοιπόν νά γίνεται προσεκτική διά�
κρισις στα ονειρα πού βλέπομε.
Καί τώρα πού άρχίσαμε τό
θέμα ας προσπαθήσωμε νά τό ε
ξFτάσωμε και λίγο... φιλοσοφικά.
Δεν Οά προσφύγωμε 8έ8αια στη
σύγχρονη φιλοσοφία, πού δέν δί ·
δει λί•σι στο πρόβλημα της ψυ
χής, καθώς είπαμε. Θά επικσλε
σθοϋμε δμως 'Έλληνας φιλοσό
φους της άρχαίας έποχης, άπό
τα σωζόμενα των οποίων φωτί
ζεται τό πρό8λημά μας. Φιλοί'"ό
φους πού άνηκαν στα άρχαία Μυ
στήρια η πού ήσαν Fπηρεασμένοι
άπό τις εσωτερικές γνώσεις. Πuι:;
δμως τα άρχαία l\Ιυστήρια, Πu)ς
οί εσωτερικέ; παραδόσεις ερρι
πταν το φως της γνώσεως σέ
τέτοιου ε'ίδοι:ς προβλήματα, για
τα δποϊα ή εξωτερικ1Ί γνωσι� δεν
βρίσκει λύσι; Ή απάντησις εlναι,
καθώς νομίζομε, δτι τα πραγμα
τικά. Μυστήρια είχαν και άλλες
πηγές γνώσεως, ύψηλότερες.
Δεν περιωρίζοντο στις δικές μας
πηγές, πού είναι ή εμπειρία στα
ύλικα πράγματα και τό συνηθι
σμένο άνθρώπινο λογικό. Και ε
τσι εξηγοϋνται πολλές γνωσ rικές
κατακτήσε.ς της αρχαιότητα�,
τlς όποίες πολύ άργότερα ι'ίπέ
κτησε ή επιστήμη. Οί Πu'σαγό
ρειοι π.χ. εγνώριζαν, χωιyι� να
εχουν τά δικά μας έπιστημονικα
μέσα, δτι τό πλανητικό μας σύ
στημα είναι ηλιοκεντρικό, ό δέ
Δημόχριτος ηξευρεν άπό τότε την
άτομικη σύστασι της ϋλης.
Πώς δμως φωτίζεται τό π,1ό
ϋλημα της ·ψυχής άπό τις εσωτε
ρικές γνώσεις της Έλληνικης άρ
χαιότητος; Αυτό θα έξετάσωμε:
Οί άρχαίοι λοιπόν φιλόσοφοι ε-
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δόξαιζαν δτι ή ψυχή ιίναι πράγ
μα της Φυσεως οχι αόριστο, αλ
λά συγκεκριμένο. Είναι δηλαδή
πράγμα ουσιαστικό, πού ύπάρχει
.αντικrιμ(νικά, φίισεως «σωματι
κής>>, καΟιος rλεγα, οί Σιωuκοί. Ό
δε, Δηu<>Υριτος rγuαψ( δτι «η ψ1 1χ1Ί (ίναι άτομον σc�αιρικόν,
μοιον Π(_)()ς τα άτομα τού ΠU(_)Ος>,.
Ά τοuι κ1Ί λοιπόν ή ·ψυχ111, δέν τέ
•μνιται, δ!'ν χωJίζrται σέ μέ ιι η.
Γι' αυτό ίναι αΟσ, ηη, γι' αuι
δrν διαλυι:ται μΕΤιι τον Οά,αrο,
καιΟώς διαλύεται τό ύλικό μας
σώμα.
' λι,ά το Οέιια πρέπει να ιό �
ξrτασωμc Gα.Ο υι (_)α. Κατu τι,
ά,τιλ11ψεις λοιπόν των πuθαγορ�ί
ων, ιιωα cτ11 Φιισι ύπάρχου, hι·ό
ι:,ίδιί>ν ιιοιιq;ές, οί ύλιι.ες πού rί
ναι σι1,uοε:, διοτι αϊΟΤίΑΟϋνται
άττό πληΟος <χτόμω,, καί οί ά,ω:,
πού αποτελούνται από f,\α μό,ο,
�τομο. Οί πρ)ί>η:, οί σί•;Ο�ης, οί
υλ1ιrς, σιι \ΤιΟr,ται και rηοσu,
τίΟενται, ύπόκεινται στον νόμο
της φιλοτητος και του -είιους,
(συνΟεσεως χαl αττοοuνΟrσ ω;)
καΟιο; ε) cγεν ό 'Ειιπrόοκλης. Οί
δέ δευτειιε:, οί ά.η)r;,
σα, 11)\
·
·ψυχή, ά οηλοϋνται από ινα <Ί
τοιιο, γι' αύτό clναι αφθαρτες,
δέν uποσuντίΟεΗαι. Ί-ι ψιιχ�' 1
λοι ϊο,, σαν μορψ11 άττλη, ιίναι
αφΟαρτη, αΟά,ατη. 'Ετσι 1 ο
δόγιια nϊ:: αΟανασίας της υυχη:
αιτιο)ογείται φιλοσοcpιΥα Και παίιι να Είναι δόγμα.
Οί πυuαγόρειοι fλι-,γαν ακόμη
για την ψuχ�'ι δτι αύτ�Ί είναι πού
δίδΗ τ1Ίν κίνησι στον
Ο ιι ωπο
και για τούτο σαν χωιιισΟη από

ο
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τό σώμα, τό σGψα πεθαίνει και
άποσυντίΟΗαι σαν μορφή ύλική,
σύνθετη από πολλά ατομα.
Λέγιιαι δτι ό Πυθαγόρας ωρι
σr την ψυχή σαν <«χρ�θμόν έαυ
τί>ν κινούντα», ό δέ ' καδημει
κό� Ξενοκράτης έπαναλαμ6άνει τό
ubιo, Υα1Οώς μας βεβαιώνει ό
Πλουταιιχος στο (ργο του περί
της έν Τιιιαίφ ψυχολογίας: «Της
ψuχη; την ουσίαν αριΟμον αύτό·ν
1Ίφ' έαυτοϋ κινούμενον». Ό δέ
Θαλής απεφήνατο :πρώτος τήν
ψuχ11ν φύσιν απκίνητον η αυτο
κίνητον» (' cτίου, συναγωγ11 ά
ρεσκόντων).
Για να αvακεφαλαιώνωμc, λοι
πόν, τώρα τα δσα ϊί αιμc για τή
φιλοσοcμκ1\ c-τ ήοιξι τοϊj τι ιlν,, ι
ή ψυχή, lπαναλαιιδά,ομ1: δτι,
Υ,ατα τίς έσωτεριΥΕς α'\ τιλ11ψΗς
τιί>ν άρχσίων φιλοσοφων, 11 ψυχ ·1
είωι πιιαγιια τη:.; Φί,σεω; αuλο,
ιlλ.λα ουσιαστικό, δηλαδ11 ύπάρχει
αντικειμι,ικα, αθάνατο, διότι σαν
ιι0Qφ11 ά:-λη, δ�ν αποσι; τίfJεται
και τΟ ο- εί,αι ιι.� ινο ΠG'\J ωο
ποιεί τόν ϋ,'θρωπο, διότ ι τσϋ δί
δrι τφ κίνησι.
Ί Ι- ψuχο,ογία δμως τηc; έσωτε
ριΥη:; φιλοσοφία:.; ιιλαι ΠΟ/ιU ΠlΟ
f Υτεταιιενη. 'Εξετά ει καί ιι-λ.λι•
ζητ11μα1α για την ψυχ11, Τό η_(ί,:
lμφα,ί _εται ιιέσα cη'ι Φί σι άπό
τι- ουσίες της, δη1ναιδ11 τ ο πώς
γε,ναται, ποία ιίναι ή εξελικτική
τροχιά της (διοτι σαν πιιαγιια και
αυιη τη: φ ι•σεως ίmοκ ιτ,σι cττόν
,αντοδ(,,αμο νόμο τη- έξεϊ ίξε
ω-) καί ποίον ε Ιναι το ιιιλ.λον
της. ηλα1δ1Ί τό «πόθεν tρχεται
και που ύπάycι».
1
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εν είναι άνάγκη νάσαι ό Υ.αλλίτερο; στό εlδο; σου εκεί πού dα
FπιδοΟη::;. " ν ξέρη:; π.χ. να tωγοαφίζη; ύποφερτά , μ11 σε σταμιι
τήση ιτnΊ δημιουιyγίιι σου ή σκέψι; δτι π(_)ίν από σένα εζησε ενιι; Μι7.α11λ "Αγγειυ; κι fνα; Ραφαήλ.
ΕΙδε; ποτέ τον σπίνο νά σωπαίνη διότι ύπάρχουνε τ' αηδόνια;
Είδες τό χαμομηλι να μ1'1ν φυτρώνη επειδ1Ί ύπάρχουν νάρκισσοι;
Πάντα ύπάρχουν ανΟ9ωποι πού κι άπό μας, τούς τόσο μικρούς,
-ακόμη χαμηλότερα στέκουν.
Πάντα κάποιος Οαχη να ιί>φεληΟη α....,.ό ηΊν προσφορά συυ κι εσύ
ιίπ' αuη1ν κάποιου αλλου.
\ιδά!;ου άπό ηΊ Φί,σι τά δικαιι�ματα κιιί τίς ίιποχρειίJσεις σου,
ιιάΟt να βρίσκη; τον δρόμο σου.

*

'Όσον κι αν άyαπας την δικαιοσύνη, μην πης ποτέ «εγώ εlμαι δίκαιο:; ι'ίνΟρωπος>). Είναι πολί•.
Τό περισσότερο πού Οα �ιποροϋσε; να πη::;, είνα,: «:τροσπαΟω να
� !μαι δίκαιος αν'dρωπος».
ΕΙναι ανΟρ·ώπινο; κιινό·νας, νά μ1'1ν μπορουμε να 6ροϋμε τόν σω
πτό μ�σο δρόμο άνάμεσα στην καλωσύνη μας κuί σηΊν κακία μα;.
' φού λοιπόν όπωσδήστοτε Οα ύπερ,Μλωμε, καλλίτερα ή ύπερβο
λή μα; νuναι στό καλό, αν μπορούμε.

*

ί γονεις εχουνε ύποχρέωσι άπέναντι στά. παιδιά του;.
Ί\fια ίιποχρέωσις χωρίς δριο, άτελείωτη. ''Υ'ποχρέωσι; στοργη;,
φροντίδας. αγάπης, αύταπαρνήσεως.
Ό γονιός πού δίνει καί ηΊ ζωή του γ,α τό παιδί του, δέν κάνει
τίποτα περισσότερο από κείνο πουναι αι',τονόητο. 'Από ι11ν ωρα ;;τού
�,ίνεσαι γονιό;, πρέπει νά περνας εσί•, σαν ι':ίτομο, σέ δεύτερη μοίρα.
Ή πρωτη ά.γάπη σου νάναι τό παιδί σου.
Τό παιδί εχει ύ..-τοχρέωσι στού; γονείς, δποιοι καί νάναι αυτοί,
( ιόη τουδωσαν τα c-τοιχεία της όργανικη; κατασκευης.
Τό αν στ11ν ύποχρέωσι αύτή τού παιδιού, θα ύπάρχη καί αγάπη
για τούς γονείς, αυτό εξαρτάται ά;τό τό αν εκείνοι ίιπηρξαν καλοί
ΎΟνείς.
.,Οταν συναντάμε αύτό πού όνομάζομε <()"[αιδιοϋ άχαριστία», 'ίσως
θι':ίποεπε νά ψάξωιιε να 6οούιιε
' ' τό αίτιο σ' εκείνο ;τού λέγεται «γονιού
.άναξιότης».
'
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Είναι γελοίο να
, i(ιστεύωμε, δτι τα παuδιά μας, μας άνήκουν.
Το μόνο πράγμα πού άληθινα μας ιά.νήκει είναι ή άτομική μας
ψυχή.

*

ΚάΟε ενας φέρνει μέσα του στοιχεία άνεξάρτητα άπό χρωμοσιόματα και όφΟαλJμοφανη κληρονομικότητα.
Κά'θε άτομικότης κουβαλάει τον πυρήνα τη; τελείως ξεχωριστής
ταυτότητάς της.
'Όσο περισσότερο άπηλλαγμένες ώφελιμισμού είναι οί ένέργειές
<'Ου, τόσο δυνατιώτερος είσαι στ11ν ·ψυχική δομή σου.
Φρόντισε να μπορέσης, κάποτε, ν' άγα:πας τούς αλλου;, χωρίς
να περιμένης για πληρωμ11 της άγάπης σου να βρης μια όποιαδήπο 
τε βοή<Οεια, ενα κάποιο στήριγμα, μια ώφέλεια η μια άνοχή.
Τούτο αμα καταφέρη;, Οαχης τη βεδαιότητα της δύναμής σου.
Οί δυνατοί δέν χρειάζονται άνθ
, ρώπινα στηρίγιματα, δέν κατα
δέχονται ν' άγοράσουν η1ν άνοχή, άiδιαφοροϋν γ�α το τι σκέπτονται
οί αλλοι, δέν δωροιδο;κούνε αίσΟήματα.
'Ακόμα, δέν καταιδέχονται να κάνουν έμπόριο κι ύπολογισμό πά
·νω στο όσuώτερο πού διαΟέτουν, τα αίσΟήματα.

*

Είναι προσβλητικό για την εννοια «ανθρωπος» να ύπάρχουν μερικοί έκπρόσωποί της, πού χωρίς να κοκκινίζουν έπιτρέπουν στον έαυ
τό τοι•:: νά ίmηρ,ετούνται άπό αλλους.
Αύτό συγχωρείται, γίνεται μάλιστα και δικαίωμα, δταν κανείς
είναι άνάπηρος, αρρωστος, πάντως κατα όποιοδήποτε τρόπο μειονε
κτών η έν ιχδυναμία διατελών. Σέ κάθ
, ε αλλη περίπτωσι, είναι αίσχύ
νη κατα τού άνιθρωπισμού.

*

'Ό,τι περισσεύει σ' εναν ανθρωπο, άνήκει δικαιωματι σ' έκείνον
:τιού το στερείται.
''Εάν οί ανθρωποι καταργούσαν το 1) 5 τού περιττού πού καθημε
ρινώς καταναλίσκουν, δέν 'θα ύ:π:ηρχαν πένητες στον πλανήτη.
Μά·Οε να ζης, σαν ξαφνικα
• να έρΛμωσε ή γη άπό άν, θρώπινες πα
ρουσίες, ένώ οί δυσκολίες και τα βάσανα, άπότομα πλήiθυναν. ιδά
ξου το εγκαιρα, διότι καμμια φορα συμβαίνει να βρsθης σέ άπόλυτη,
τρομαχτικ11 έρημιά, ζώ·ντας μέσα στους κόλπους της πολιτισμένης κοι
νωνίας, της φιλόστοργης οίκογενείας.
Διδάξου το εγκαιρα για να μην αtφνιδιαστης.
'Ό,τι κι αν γίνη, δ,τι και να πά1θης, μένει παρήγορη ή σκέψις,
τό δτι ούσιαστικα κανένας καί τίποτα δέν μπορούν να έξαφανίσουν
το ·ψυχικό σου είναι.
«Τό ιμέν σώμα δύνανται άποκτενείν, η1ν δέ ψυχη
· ν ού...>>,
ΜΙΝΙΟΝ ΚΟ'ϊ'ΡΜΟΊΆΗ
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Ύπο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ
Ό πρωrτόγονος άνθρωπος διχ
τήν διαιτήρησιν -:-ης ζωης του ήτ,:,
ύιποχρεωμένος νσ. ά,,,τψετωπίση
δυσ-χ.όλους συνθήκ.α.ς κ.α.ί νσ. λύ
ση σο6α.ιρώτα.τα. ζητήμαιτα.. Ή έ
ξα.σφά.λισις της φυχία.ς του, ,ης
στέγης, της διοο-:-ρο cρης, ικ.λ.π.,
πα.ρουσία.ζον πά.'11tCΥtΙε ά.?ά.γκ-χς,
α.ί όιποίαι ε'Ιtpειπ:ε νσ. ί-κ-χνιm,:,ιη
θοϋιν. Πα..ριχτηρήσεις α.ί όποία.ι ε
yιwι..ν έπί των μορcρ ω,ν, τάς δ
ποία.ς δ ά.νθρώπινος βίος ελα.ο�ν
ά.νά. τούς ιχιωνα.ς, ά.πεκ.οολυψα.ν,
οτι εν ά.κα.Ιθόριστον συναίσθημα
έπλα. ισ.rr.ο είς τάς ψυχά.ς -:-ων
πρωιτογόνων ά.νθρώπων. Τό συ'Ι
αιίσθημα τουτο έξεδηλουτο ώς μία.
δρμή πρός τό κοινωνείν. Ή ϋ
πα.ρξις των σuγθηκων τούτων, ή
τοι α.ί πρός συντήρησιν της ζωης
πα.ρου-σια.ζόμενα.ι ά.νά.γκ,χ.ι κα.ί τό
είς ούς πρωτογόνοuς ύιπά.ρχον
εν,σι:-ικτοv της κοινωνι-κ,όrtητος, έ
δψιούρ
, γψε τήν ε\!ωισιν των ά.ιτόδμοοδα.ς, κοινότηtα.ς κα.ί
είς
ωγ
πολιτεία.;.
Ή ενvοια. α.υrη της ένώσιεως
έμιφα'ι"ίζ�ται κατά &ιοοcρορα. στά
δια. της έξελίξεως του ά.'ι'θρώπου
μέ διοοcρ ορον μορψήν, ά.νά.λογ-;ν
όμως πά\!:-οτε μέ τήν ψυχική·�
,
- (;,Ι,\ιαπ-τυ.,ιν.
.1. •
ι:
Τ'ο εvmι-κ,τον,
,.
αυιτου
ήτοι ή cρ υσιrχ.ή τάσις πρός ώ�:
σμέτηy κα..'t'εύθυvσιv, τό διπ:οίον έ-

προκάλεσε κ.α.ί τ·ijν έν τ'Ώ ΚΙ)ινω
γίq. συμ6ίωσιν των ά.τόμων, πρέ1t1ει ιδιαιτέρως νά. έξει:-α.σθη. Ή
σπουδαιότης α.ύτου είναι σο6α.ρά,
κ�θ' οσον δι' α.ύιτου δ άνθρωπ'Jς
τ,είν,ει πά.ν,τ-ο>tε νlι. όργα.νώση τήν
ζωή'Ι του πλ ψίον άλλου, παρά
του δποίου νσ. κα.ρπωθη, ο,τι ·ή
φύσις δέν του πα.ρεχώρησε.
Ώς έκ της
ύσ-εως, έ-κ, -:-ης
διπ:οία.ς κα.ί προέρχιειτα.ι τό ενστι
κ.τοv τοϋτο, εχει προορισμόν ·ιr.ι.
διια.τηρήσ τή•ι ά•ι&ρωπί'Ιψ ζω·ην
κ.α.ί νά τήν έξυπηρετψη, ωστ.ε
νσ. δώση τή'Ι ώθφ: ·ι διά. νά. σ1:-ριχ
cρη ή ά.•Ιθρωπίνη ψυχή πρός τήν
κα.τεϋθυν·σιν του προορισμού της.
Ή συνάφεια. των δύο cρ ύ,λων, ή
διαιώνισις του ά.•ιθρωπίνου εί
δους, τα συνα.ισθήμα:'t'α. του Κ'Χ
λου, του ώρα.ίου, του ώφελίμου
κ..λ.π. άποτελουv πάντοτε κοινω
vικ.άς μορψά.ς, α.ί δ'Ιtοία.ι έμφα.νί
ζο•,1τα.ι κ.α.ί δια.ιμορ cρ ώνο'Ιtα.t ,ιέ
τήν Μνα.μιν κα.ί τούς σικ.οπούς του
κ.οι•;ωνι-κου έ·�στί-κ--:-ου του ά•,(θρώ
που. Τό ε·vστικ-τον, τό δποίον πη
γάζει &ιπό α.ύτήν -:-ήν φύσιν του
ζωνrtος όργανισμου του ά.νθρώ
που, βα.δίζ,ει πά.ντατε παραλλή
λως πρός τή·ι ολφ φύσιν κα.ί α.ύ
-;-ήν εχει ώς προορισμόν νά. έξυ

πηρετ ' ση .
Αϋτη ή φύσις, της όποία.ς οί
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νόμοι έγγυωντα.ι δια τήν δια.τή
ρησιν μιας ζωης, σψπ,ληρώνει
κα.ί καJθο1δηyεί τήν ζωήν τα.ύτην,
α.πο
ουτω
την
,
�,
, α., ξια.ν
"
, δεικνυουσα.
του μ;εγ,α.λουργήμα.τος, τό όποίον
ή φύ:,ις πα.ρουσιά..ζει έν τ'Ώ άιρμ,ο
νικ'Ώ συμβιώσει του συνόλου. Oϋ
't'W ο[ φυσικοί νόμοι κα.ί τό ε'/:J"-;:
κτον του ά.νθρώπου είνα.ι οί δύο
σπου1δα.ι6ιτεροι συν:ιελεστα.ί της ύ,
νωπ:τϋξεως της ά.ν:θpω"Πίνης ζωης.
Ή εξά..λειψις του ενστίκτου ά.
-πό του ά.νθρωαtίνου γένους θά.
προεκάλει ά.σφα.λως τήν διά..λυσιν
κα.ί τήν χ,α.τα.στροφrιv της σημ,ε
ρι νης κοινωνίας, ή δ'ε μιετα.οολή
-::ων νόμων της φύσεως θα ά.νέ-τρεπε τήν εν τ'Ώ κοινωνίq,, ύπάρχουσα.ν σήμ,ερον ζωή'ι. Πι�θα.νόν
να ενεφα.νίιζ-ετο νέα. κα.τά..στα.σις,
&λλη ζωή, πά..ντως θα �το διά..
φορος της ύπα.ρχούσης σήμερον
ζωης. Τό εν:,τικτον &.ποτελεί μ,ί
α.ν εμφυτον έiσω:ερικήν πα.ρόρμη
σιν, ή όποία. ωθεί τούς ά.ν:θ?ώ
-πους κα.ί τα ζωα. πρός ώρισ..ι,έ
να.ς πράξεις, με σκοπόν τήν διΙΧ
τήpησι ν της ζωης YJα.i. τήν ά.νά
πτυξιν α.ύτης. Κα.τα τα.υτα. τό ει
1 έ% της
ση κτον, έψ' ΟσΟΥ α.ντλεί
φύσ1 εως τήν δύ'Ιωμίν του, κα.τzυ
θύνε':-α.ι δε πρός τά. σημ;εία. τά. δ
ποία. έξUΙΠηpετουν τήν ζωήν, δύ
να.τα.ι νά. θεωρηeη, &τι ά.ιπο-τελzί
ενα, φυσικον νομον ε'ξ εκει
, ' νων οι'
ό'Ποίοι δrιμιουργου ν -tήν θείcι.v
άρμονία,ν.
Ούσια.σηχόν στοιχ1είον του εν
στsίχτου εΙνα.ι ή εμφυτος πα.p6 :;ι 
μη,σις, λέyοντ�ες δ1ε ε\μφυιτος νοου
μεν τήν ιδιότητα. εκείνην, ητ1ς
,εύρίσκ.ετα.ι έν τψ όρyα.νισμψ, κα.
τα τήν yένε,σίν του, Χα.rtα τήν
'Πρώτην μορφήν του κα.ί όφείλ,ει,

'
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τα.ι εtς α.ύιtήν τήν ουισία.ν το:.ι.
'Έ,νστικτον νοιείτα.ι, δσά..κις του
1 ι κα.ί κα;θοδηyεLτα.ι
το όφείλετ1 α.
εκ της φuσεως του όργανι,σμσυ
κα.ί δρt? α.ότομιά..rtως, κα.τ' ά.Υ..σλου
θία.ν δ1εν ύπά..ρχει ενστι'Χ-τώδης έ
νέρyεια. εtς τας πρά..gεις αιί δποία,ι
καJθ(jδηyουντα.ι ύπό της δια.νοία.ς.
Ή νόησις είνα.ι ε\μφυτος �διό
της του όργ,α.νισμου του ά.νθ?ώ
που, εχει δε ιτήν α.ύτή1ν ούσίυ.ν
με τό ενσ-ι:ικτον. Αϋτη έlκ.πληpι:,ϊ
τόν α.ύτ·όν προορισμόν διά, τ'6ν
α.νθpωπον, δν εκπληpοί τό ε·ισ::
κτον διά τήν ζωήν. Ή νό-ησις ο·
μω;; εΙνα.ι τό ά.νώτερον επίπειδο·ι
του ενστίκ.του, συνσ. vιτα.τα.ι 3έ
,
' α.ν
'' θ, ρωπtον. 'Η φυ'
' τον
εις
μονον
σις της νοήσεως είνα.ι ή α.ύ-:rι
, :�κ.του Χ?:.ί προς
πpός τήν τι:,υ ενCJΙ
σιν,
-),
"λ
1::
'
),οy
' ον
φ
ην
ν
,
uια.' τον
υ
.,1 ο
δε τοvτον, ά.πό του πpωτοyό'ΙΟU
ά.νθρώπου μέχρι του σημ;
, ερι·ιου,
σέρχει
ύπει,
δέν
&που ή δια.νό σις
τα.ι κα.ί δεν φρονttί 1ει διά η1ν
συντήρησιν YJα.i. παραyωyήν του
ά.νθρώπου, έκεί τό ενστιrι.,τον κυ
ρια.ρχεί κα.t οϋτω ή ζωή θεν χά
vετα.ι. 'Άοσ. ενστι%τον Y,?:.i. νόη
σις δεν εί�α.ι ά.ντίιθε�τα., είναι πα
ράλληλα., με τήν διια.φοράν, ϋτ.
α.ί δυνάμ,εις της νοήσεως εΙνα.ι ου
γά.,μεις -:ης α.ύιτης μεν φύισεως,
α.λλ' ά.ν,ωτέρου επιιτcέδου.
ΔΙεγ πρέπει ομως νά μα.ς πα.
ρα.ιπλα.να., δτι, έπ1ει1δή ή νόη:ης
είνα.ι εμφυ,τος 1.διότης του όρyανι
σμου του ά.νθρώπου, εί'ιαι έπ: σης
εμ,φυτοι κ.αι αι ιτcρα.ξεις αι' προ1ερχόμεvαι ΕΙΧ της νοήσεως. Άνtιθ{
τως, αί πρά..ξεις της νοή1σ1εως έ
ξαψτωνται εξ αύ>της, δι1α.μορψ(J)
νοντΙJ,ι πρός τήν ά.νά..πτυξιν cης
νοήσεως κατ' 1δία.ν καί έλωθ<έ1

)f
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ρα.ν α.ύrtης κρίσιν κα.ι κατά συνέπεια.ν οεν ε να.: �μφυ:οι πρα. ξεις.
Ι ατά. τα.ϋιτα. ·ή νόψις ε!να.ι έπι
δεκτική άνα.πτύξ�εως κα.ί εξελί
ξεως κα.ί τείνει προς τήν όλσ¾λή
ρω�σιν τοϋ σκαποϋ της, έν άvτ•.θi
σει προς το ενά'τι¾τον τοϋ διποί'Jυ
·ή θέσις κα.ί ή δύναμις ε!ναι ψ)
σικώς καl στα.'θερώς καJθωρισμz
ναι.
Έκ τti)ν έκτε.θέντων προκύπτει
&τι, ή επίlδρα.ισις ,ής νοήσεως έ
πι του ένιστίκτου, ε!ναι μεγάλη
καί σοβαρά., ο-που δέ ή νόησις
κυριαρχεί, -:-ο ε·,ιστικτον δέν έξα
φανίζετ, αι, ά.λλ' ά.ντικαθιστάμενο•J
ύπο της νοήσεως, πεpιορίζεαι
καί τελεί έν ά.φανεί�. υΟτε δέ ·ή
νόησις δέν εχει άr..ιολουθήσει τή·J
όδο.ν ά.λλ' εχει έχ,τραπη τώ·J θε
μελιωδών νόμων, τών κ:Χιθοpιζ� i
των τήν ά ρμονίαν -:-οϋ σϊιμ.πα·J:ο;,
τότ-ε ή δύναμις τοϋ ε•ητ(κ-:-ου &.
να.κύπτει ίσχυpοτέpα, κυpιαρχοϋ
σα. δέ ά.φανίζει τάς πράξεις πού
έδ ηιμιούpγησε ή νόησις, πολλάκις
δέ καί αύτήν &.κόμη.
'Αrπο τοϋ χρόνου, καθ' O'i τ�
ενστικτον ηpχισε να. πιέζεται
ύπο της &.νθpωπ(νης διανοίας καί
ή ζωή να. λα.μβάνη κα.τ�εύθυνσιν
ούχί 1μόνον τήν ύπο τοϋ έ,1στίκ,ου
κα.θοριζομένην προς έ:κπλήpω-;ι ν
τοϋ πpοορι,σμοϋ της συ,1:ηpήσεως
καί έξιελίξεως του �Viθρωπίνου
γένους, α.pχεw.ι ή κοινωνική πρό
οδος, ή δημιουpγιcχή ενέργεια. του
ά.VΙθpώ-που.
υΟ-μως ή μή άλάνθαστος πο
ρεία. τοϋ ά.νθpωπίνου πνεύμα.τος
προς την κοινωνικήν πpόοδον,
ενεκα. της ά.νεξιελίκτου κωτα.στά-

.. , τ

,,
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σεως α.ύι:οϋ, ·ή μή κατάλληλος,
σκόιπιμος καί δυνατή επίδρασις
έιπί των ά:Jθρωπίvων ένιστίκτων
χ,α.ί των λοιιπών ψυσικωv δυνάμε
ων, έστο(χισ-ε πολλά είς τήv &.ν
θpωπό:η,τα..
Ή πpοΟ'Πά�εια. της έπεμβάσz
ως της διανοίας, πα.pασυp()μένης
ά.πο τήν έπιθυμία.ν νά δημιουp
γfρη τα.χύ:ερον άποτέλεσ,μα. ω-τcε
νά έξα..σψαλισθη ζωή αινετος καί
δμα.λή, εχει ώς ά.ποτέλεσιια πολ
λάκις νά παpε'Ιvκλίvη ·ή άνθpωπί
νη προΟ'Πάθεια σοβαρώς της προ
διαγεγραμμένης τροχιάς ύιπο των
•Jόμων της φύσεως. Το ά.πο-:-έλε
σμα. α.ύτης της έπε:1βάσιεως εrν:χ.ι
&μεσον καί ή κακώς χpφιμο
ποιηΙθείσα. η πα.ραβιασθείσα. φυσι
κή δύναμις επέpχεται τιμωρός
καt επιφέρει τή'i Κ'JJ:αστpoφyt'i.
Κα.τάπιν τώ'i έκτεθέ·Jτω·J σε.ν
πρέπει •Jά. ύποτεθ�, δη ή φυσι
κή άpμονία. εχιει διατα.pαχθη 1ό
νον ε1ς τού; ά.νθpώπους. Ταϋτχ
λαμβάνουν χώpα.ιν κα.ί ει; τήν Jε
κρά.ν :ρύσιν καί εις τήν εμψυχον
, θρωπινην
'
'
μη' α.ν
τοιαUΙ:ην
(-χα.-ταστροφή των βράχων ύπο της θα
λάσσης, θανάτωσις -;;ών μικpοτέ
ρων ζώων ύπο των μεγα..λυτέρων
κ.α.} . Δια. τον λόγον αύιτον ή
έξlλιξις της ζωής πρέπει νά χρη
σιμοιποι'Ώ τά. μέσα., τά δποία. θά
δια.θέ't'ει, έν συνδυαισμώ πρός τά.ς
ά.κά.μmους καί αοοτηράς έπιτα
γας της φύσεως καί ου,ω δ κ6σμος θά. γνωρίζ-r,ι 01)",'εχώς νέας
μορφά.ς, α!τινιες έν τφ συνόλφ
των θά άπΟ"Όελοϋν πάντοι:-ε νέα.ς
προόδους.
1
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Ο «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜ0Σ»
Λεπτομέρειαι άπό τό εργο τοLχου «Πόλεμος και Είρήνηη

Τί όφείΑομε
"ΤΗΣΑΡJίΑΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

nι ιποvΔΑΣΤΑι
Gtό

παιδί;

JESSIE R. MCALLISTER
The American Theosophist
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οφείλομε έμείς, ώς Ο'ΠΟU
Οα.Ο'τα.t της ' ρχα.ίας Σοφία.ς, νά.
κάνωμε γιά. τό πα.ι'οί; Ό Manly
εlπε: «υΟ'tαΥ έξυπ ρε
Hall
τοϋμε τό παιδί, έξυπηρετοϋμε ο
λ,; τό μέλλον, δτα.ν ά,πι:;τα.μιεύ.ωμε
ίκα.νότητες στο πα.:δ,ί, αποτα.-μιε·.J
ομε παγκόσμιες έλπίδες, και
δτα.ν τό κάνωμε ίκα.vό νά. έξι;
πηρετήση τό &νώτα.το ά.γα.θό, ά,
ξίlζομε τήν εύγ•;ωμοσύ•ιη της α.�ω
νιό:ητος».
,Ποιος εl•ιαι περισσότερο ε1ς
θέσιν νά. έξυπηρετ 'ση τό πα.•.δ1,
ποιος εχει περισσότερα. γιά. YC'.
α.ποταμι,εύση στο παιδ1' ποιος
εχει περισσό:ερα. γιά. νά. «κα.τv-.το' πα.ι δ'ι ίκσ.νο' να.' ε'ξ υστηση
'
πηρετ 'ση τό ά.νώ:ατο ά.γα.θό» ά,
πό έμα.ς, τά. μέλ'Υ/ της Θεοσο
φικης Έτα.ιρίας; ΆλΗ πώς;
Τί
Τί μποφοϋμε νά κά.νωμε;
πρέπει νά. κάνωμε;
Μάς εχουν πη δτι, δτα.ν οί
Διδάσκαλοι θέλουν νά. yί·ιη μί-χ
έργασία στον κόσμο, στέλλουν
σκέψεις σχετι'ΚJες με αυτή τή·ι
έργα.σία., ά.λλά. δεν :ίς στέλνουν
σiέ ενα.Υ τόπο, σε εΥα. πρόσω'Ιt?.
Στέλνουν τίς σκέψεις σε π,;λλούς,
σε πολλά. μέρη- 'Έτσι εκα.μα.ν
γι' α.υτην τήν έρyα.σία.. Μ :έρες
1tα.ντοϋ, σ' δλο τόν κόσμο, α�σθά.
νοντα.ι τήν ά.•ιά.γκη τέτ,;ιων θεο
σοφικών μα.θημά.:ων yιά παιδιά.
Μερικοί γράφουν μ-χθήμα.-τα, ί
στορίες, ποι'Ι}μα.τα.. " λλο: συγ
κεντρώνουν ύλιΧό από τήν ίδια
τή φιλοσοφία. μας. "Αλλοι ρωτοϋν
τι νά. γράφουν, "tί μποροϋν νά. κά
μουν γιά. νά. οοηθή:σουν. Όμάδες
σχηματίζονται. Ή θεωρία μπ�
νει σε έ.<ρ<χ.ρμογή. 'Από τό πεί
ραμα. έΧπη,γάιζει γνώσις. Άσφα.-
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λως οί Διδοοσκα.ιλοι π,;ψ:ι.κολου
θοϋν, οοηθοϋν, δο ηγοϋ•ι.
' λλά. χρειάζον:α.ι ,.α,ί άλλα.
περισσόιτερα έκτος από r-1,α.θήμα
τα. Ποιός δ1εν σκέπ:εται γιά.
μουσική δταν σκέπτετi7.ι γιά. π-χι
διά.;
Μ-ποροϋμε, οφείλομε νά. κυτ
τάξωμε τίς χιλιάδες τω i παιδιών.
πού εχουν ανά.γκη α.m-:ιϋ π-:ιύ
εχομε νά. τούς δώσωμε. Ό κό
σμος είναι γεμάτος &.πό αυτά.
Παιδιά. έξ ίσου ά.α.ρι6ως συι.ι
π-χθη:ιΧά ασο τά. δικά σας καί
τά. δικά μου, πού δέν πηρσ.ν πο
τέ κα.μμιά. φροντίδα. πα.ιδα.yωγί
ας, έκτος από αύ-τή πού οί ύπεp
φορτωμένοι είς έργα.σία.ν διΜ
σκ'J.ιλοι τοϋ δημοτικοϋ σzολείο-.J
τούς εδωσα.ν. 'Αθάνατα. 'Εγώ 11πά.ρχουν στά. σώματά -:ου;. Κυτ
τά.ξτε μέσα. στά. μά.τια. τους. α.ί,
δ κ6σμος εΙνα.ι γεμάτος παιδιά,
πού δεν πα.ίρνου•ι κα.μμιά. ηθική
πα.ιδσ.γωγία. " ς τά. ανα.ιζ-rιτήσω
με, α.ς τούς δώσωμε τί; ώρες μα;,
κα.ί οσο τό δυνατόν περισσότεοο
με ε•ια. άξιο κα.ί χαρωπό σύστη
μα. κα.ί ή ' ρχα.ία. Σοφία. άς εΙ•ια.ι
ή σπονδυλιΧή στήλη, ή χρυσή
κλωστή τοϋ συστήματος των μα
θημάτωνΧιλιάδες ανδρών κα.ί yυναι,ι..ων
θά. πιστοποιήσουν την μόνιμη ψυ
χική ευχαρίστηση, πού Gρηικαν
στά. ώρα.ία παιδι-κά. ποιήμ,ατα. πού
έμά.θα.ιναν στην πα.ιδική τους ή
λιχ.ία..
" ς τοποθετ'ήσωμε μπροστά.
στά. παιδιά. διαλεγμένα κομμά.τι:ι.
από δλη τή φιλολογία των δια.φόρων έποχων.
θά.
Τι Χα.λύτερους στίχους
ημποροϋσε νά. μάθη l ια μεγάλο
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πα.ι1 δί &.πο α.ύτούς
σον:

τοϋ

'Έμερ

Δ έν όπά-ρχει μεγάλ?, ουτε μ:
(κρό,
γιά. τήν φυχή πού χάνει δλα..
Κι' δπου ερχετα.ι (}.Α)τή, δλα. :ά.
(πράγμα.τα εΙνα.ι.
Ι ι' α.υτ, ή ερχ
, ετα.ι πα. �1τοϋ.
1

Κα.ί σ.ύ,τοί οί χαριτωμένοι στi
χοι τοϋ «Τα.ώ» πού σχετίζ?ντα:
με τούς «Κύκλους».
Προτοϋ ή γη όφα.νθη,
?<.άτω άπ' τα πό1 Ο�α τοϋ ού
(ρα. νοϋ,
ύπηρχε ενα. 'Ισχυρό Πνευμα.,
υ
( Ενσ.,
"'Ηρεμο, Θαυμάσιο, Πληρες.
iΚα.ί τί κα.λύ'!iερο ποίημα. γι?:
ενα. μάιθημα. γιά. το «Φυτικό Βασίλειο» &.πο το μεγαλειώδες του
J oyce KilmeΓ, πού τελειώνε::
Ποιήματα. γίνονται &,ιπb τρελλ?ύς
(σά.ν έμένα,
άλλά. μόνον δ Θεός μποpεί V?:
(κάιμη δέ�τιρο ενα.
Ένθα.ρρόνετε κάθε πα.ιδί J�(
μαθα.ίνη τούς στίχου; Υ.,α,t γά, τού;
&.πα.γγέλλη. Σιγά. - σ•yα κά,θε
πα.ι,σt -θά. τούς μάιθη ολ?υς. Νου;
κα.t Ψυχή 1 θά. σχετισθ?Gν με τί;
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καλύτερες σκέψεις ά.νθρώπων δια.
μέισου των διωφ6ρων &ποχων.
Ποτέ δεν πρέπει νά. λησμονή
σωμε δτι τά. 'Εγώ π?ύ εχουν τcc
σώ.μα,,τα, των πα.ιδιων ,χ>;των γύpu)
μας εΙνα.ι α.νευ ήλικί,z;, απρο
σμέτρητα. σε χρόνο, 3πως έμεί;
τον γνωρί ομε. Έν τού,ο:ς ου
τε πρέπει ν('j, λησμονοϋμε δτι αύ
tΓJ, τά. 'Εγώ μόνα. τους δεν μπο
ροϋν να -κάμουν τίποτε. 'Εμείς
πού ζοϋμε σε πα.λα.ιότεοα. σώμα.
τα., πού έμείνα.ιμε σ' χυτόν τον
κόσμον μεριy.,ά, χρόνια. περισσόιτερα. α.πο
Ία.' μή τα.'
, ' αυτα.,
, , πρεπε:
,
ε'ξα.σθενησωμε
η" τα.' πιεσωμε
Κ7&
'
'
.Ω'
οίονδήποτε τρόπον.
Θά. ποϋμε σ' α.ύτά. ,ά. πα.ιδιά.
γιά. τά. σώμα.τά τους, γιά. τήν έ
ξέλιξή τους, στον χρόνο. Πρό
παντός πρέπει νά. τά. �άθωμε νά.
σκέπτωvτα.ι μ6να. τους, να χρη
σιμοποιοϋν τά. σώμα.τα. πού εχουν
κα.t νά. &.vα.πτύξουν :l; κρυμμέ
νες δυνάμεις των, πού περιμέ
νουν τήν πλήρη Χρησιμοποίησή
τους.
Αυτη ή έργα.σία. δεν ε!να.ι όγ
κώδης, &.λλα εΙνα.ι μεγάλη. Έγ
γίζε: το μέλλον, ένεργεί στο πα
ρόν κα.t συν-δέιετα.ι με το παρελ
θόν δ:ά. των άνευ ήλικία.ς έγώ
των πα.ιδιωv πού έξυπηρετοϋμε.
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'Εμείς καi τά παιδιά
'Από τό περιοδικό The Beacon
'Ίσως τό μόΥο πpα.):!-Ι;α.:ικό
δώρο πού μπορ_ουμε Υα οωσωμε
στα παιδιά σήμερα εΙ·ια.ι μιά έ
πίγνωσις. Ή α:ποθά.ρpυΥσις μα.;
εσπρωξε yά Υιώσωμε δτι δεy εί
ναι 8λα έ•ι τά.ξει στόΥ ύλικό κό
σμο πού κτίσαμε, άλλα δε μας
ε.καμε νά ψJιώσωμε τί θά προ
κύψη από τήν ταwτοπι;.ίησί του.
Τό νά. προσπα.ιθουμε •ιά κατα
στρώνωμε η •ιά. -χ.α.θορίζωμ.ε μο
νοποοτια γιά μιά. καινούργια ζωή
σημαίνει μόνον δτι έξακ.ολου'θοϋ
με νά περιπίπτωμε στά. σφάλμα
τα, πού τόσο μα.ς έ,στοίχισαν σ:ό
παιρελθόν, νά σταθεροιτcο:ουμε δη
λαδή γνώμοΥας καί ύποδείγμα
τα. ΕΙγαι σά.ν νά. σπάμε διά. τη;
6ίας έκ,είνο τό κέλυψο; οιπου τό
καινούργιο γεννιέται. Ό Πασκάλ
ε!πε κά.πο:ε δτι «δλα τα δε: νά.
του ανθρώπου προέρχονται α.πό
τό δτι δεν γνωρίζξι πώς vά. κά
θεται ησυχο;. Έά.ν καθήμεθα α.�
κετά. ήσυχοι, θά. ,ε'ίμεθα εις θέ
σι'Ι νά. α.Lσθανθαυμ,z τό θαυμάσιο
αϋριον, πού γεννιέται α.πό τό θό
ρυ6ο της σήμερον και του bποί-

Οι
1.

*

ου εχομε τό προyόμιο να. έγγ!
ζωμε τό κατώφλι».
Τά παιδιά. σας δεν εΙναι παι
διά. σας.
ΕΙ·ια.ι οί γιοί και ot θυγατέ
ρες του πόθου τη; ζωης πpός
τόν έα.υτό της.
'Έρχονται διά. μέσου σας, α.λ
λά. οχι &,πό σάς.
Καί μολονότι εί·ια.: μαζ( σας,
1 σα.ς άνή-ι..ουν.
δμως δέν
Μπορείτε νά. τού; δίνετε :ή·ι
αγάπη, άλλα. οχι τίς σκέψεις σα;.
Γιατί εχουν τίς δικές τους σκέ
ψεις.
Μπορείτε νά. μορφώνετε τά.
σώματά τους, άλλα. οχι τις ψυ
χές τους.
Γιατί οί φυχέ; τους μένουν
σ-:όν ο!-κο της αυριο·ι, πού δ�•ι
μπορ-είτε σείς να έπ:σκ1εψθη,τε,
ουτε άκόμη στα ονειρά σας.
Μπορείτε γα μοχ�ητε νά. ε!
σθε σά.•ι αύτά., σ..λλά. μή ζ-qτα.τε
νά. :ά. κά.με-1ε σάν έσα.ς.
Γιατί ή ζωή δέ•ι πά.ει πίσω,
ουτε χpονοτριοεί σ-:ό χθέ;.

σκοποί της Θεοσοφικης Έταιρίας

Ό σχηματισμός nυρfιvος τfις παγκοσμίου άδελφότnτος τfις
άvθρωnότnτος άνευ διακρiσεως φυλfις, πίστεως, φύλου, τά
�εως iΊ χρώματος.

2. - Ή έvθάρρυvοις τfις συγκρ,rrικfις μελέτnς τνν θρnσκειωv, τfις
φιλοσοφίας καί τfις έnισrήμnς.
3. - Ή έρευνα των άvερμnvεύτωv νόμων τfις φύσεως καί των
λανθαvουσων δυνάμεων τοϋ άνθρώnου.
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Ταπεινοφροσύνη
Ύ πό ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
Γιά. τό-ι άμύητο στήν εσωτΞ?:
κή σ.λ+.Ιtι::ια, ϊσω; φα.v'ij όπερ6ολή
άv εύθύς έξ άρχης ειιπωθη, ότι
ή τt1,πειvο:ρροσύνη είναι άνθος
μόνον μέσα. στίς μεγσ,λες, ,ίς ι'6ριμιες καί τ>ελειωμένες ψυχές. Στο
στά.διο έκεϊνο της σ.τομ:-κης zξέ
λιξης πού λέγε'tα.t πλήρωση κα.ί
ώρίμα.vση.
Μnοροϋμε ετσι vά. πουμε δτι ή
τα.πειvο:ρροσύvη εΙvα.ι ή λυδία. λί
θος, πού έπά.γω της δοκιμά,ζπ1.ι
ή ψυχιχ.ή έξέλιξη κα.ί ώρίμα.vσ, η,
� σι τος δείκτης πvευμ,α.
εvα.ς άλάv'θα
τικου κα.ί ψυχικου μ,εyα.λείου, κ-α.
τα.01:αιλα.γμέvης σο:ρία.ς.
Είvα.ι άιλή,θεια., δτι δέv μπορ�ί
νσ. νοη'θη παρά, μόνον ετσι ή δλο
κληρωμένη άτομικό>tητα.: Ν>τυJLέ
νη τον λιτό χιτωγα. της τα.πεινό
τ-ηcας, σέ στά.ση προσφαρα.ς κα.l
ύπηρεσία.ς. Μή έιπιlθυμώvτα.ς τί
ποτε yιά. τον έα.υ"Cό της, μή έιπ:
θυμων"Cα.ς πα.ρσ. νσ. δώuη ·ιtαί νά
ύπηρετ 'ση, προσφέρονιrα.ς άπο
τον έσωιτερικό της πλου:ο. Σά.-ι
ενα. δένδρο πού έρyά.σθψJε κα.ι
ρό, άιπορροφων�τα.ς χυμούς wα.ί δJ
vά.μεις, μιεγά.λωσε, 6λάιστ-ησε -καί
άνθισε, ά:πο6λέιπαντια.ς στον τε
λικό σκοπό νά. προσφέρη την
πλούσια. εύεργετική καρποφορία.
του. Κα.t τί α.λλο έmός &ιπ' α.ύ:ή
τή δ�άJθεση γιά. προσφορά, κα.ί δ
ιπηρεσία. ά.,ποτελεί την έννοια. της
καJθολι-κης σ.γά.πης;
Πά.νω στη στείρα. γη τοϋ έ-

yωισμου, στίς φλεyόμεv•ες πεδιά.
δες της ύπεροψίας, τίπα:ιε δέν
μιπορεϊ v' σ.νθίση ΚJα.ί νά. κ-α.ρπίση,
.
κι οι cmοιες yνωσεις κι ή σοφισ.
του κόσμου θά, μένουν χωρίς με
του1σίωση, α.κσ.ριπη, σ.νώφελα. στι6α.yμένη σπορά.. Εύεργειτικη 6ρο
χη ή τα.ιπειvότη'tα., πέφcτ:οντας &.
παλύ'ιlει το ε,δα.φος, κάνοντας 'IΓΧ
6λωσι:ήση
, έιπά.νω του μιά, χιλωρίδ-α.
πρωτόγνωρη. οι αlσθήισεις της
ψυχή; ξα.·νοίyοντα.ι δλοένα. πpός
νέους όρίζοντες, προς κόσμους
άνυιποψίωστους πρίν, γιά όπη
ρ1εσία. καί δράιση. Ί<δω:μένα με
νέα. μάτια, τσ. πάντα. μεται6ά.λλοv
ται, δλα. άποκτουν καινούργιο
νόημα, τσ. ταπεινά. κα.ί τά. άσή
μα.ν'tα. προσφέ.ρονιτ:αι γιά. πολύ
τιμη έσω-σερική έρyαισί•α..
Στήv έσω,ερι-κή πορεία. ,ου
Π'tωμα.τιχ.οϋ σ.νθρώπου γιά. τήν
κωτά.κιtφη περισσότ>εpης γνώσης,
μόvαν ή στάιση της τα.πειvότητα.ς
μπορεί νά. δημιουρ· γ-ήση το κω,ά.λ
ληλο καί δεκτιχο κλiίμσ. γιά. tήιν
όψψή α.υτή δι,εΥJδίlχ.ηση. Σι:όv
κρούον,τα. μέ τα.ιπεινότητα. ή πόρ
τα. θ' α,γοιχιθη, ή &χτίδα. της
γνώσης θά. rr:όν διαπt1εράιση, ή χά
ρη θσ. τον έπι•σ:wεφθ'ij. ΈΧείν<Jς
πού εpχε'τ'αι νά. ζητ'ήση 1t1ερι1σ
σ6,ερο φως κλεισμένος στόν χα.
λύΘδwο θώρα.χα. της ύπεροψίt1.ς
κα.ί τοϋ α.υιτοθ·α.υ,μωσμοϋ, μάιτα.ια.
θ:ά. Χp<>ύη τήν θύρα. Διθτι α.υιτός
δ ί<διος δ θώρα:κ.ά.ς rι-ου ε!ναι τ-δ
'
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'tlείχος, ·ή κλειστή πόρτα πού τό'ι
α.πομονώνει καί τQΟ φράζει τήν
έπικοινω-ιία.
Μεγάλη, ή μεγαλύτερη ϊ-:1ως
δοκι,μιχσία του π'iευμωτικου
ά.·ι
θρώπου πάνω στ!ς έπά.λξεις ιου
έyωι,σμου. Ή συσσώρzυση yνι.iγ1ε 
ων, ή συναίσθηση της πνευμχr:-ι
Χης ύπερ,οχης, ·-:r;ν δδ ουν ά
ηy
συναίσθηστ-χ στό πάθος τοϋ αύιτο 
θ-χUΙ:.ι.ωσμοϋ κ-χί της ά.λωζο 1είας.
:ολλές φορές κι' αύrτ:ή ά.Χόμη
, Ι
η εμφαν:ζόμενη ταιπεινοψροσύ ψη,
α.ν έλεyχrθη τολμηρά στήν προέ
λευσή της κ-χί ρίζα της, δέν ά.πο
δειικ'Ιύεται παρά. λανθάνουσα μορ
φή έγωισ,μου,
μέσον προ6ολ·ης
κα! έπίδειξης.
'Α>δά.μαστο πολυικέψαλο τέpας,
δ έyωίiσμός, καροοδοκεί σέ κά.θιε
μας σκέψη καί πράξη. Τό ξεπέ
ρασμα ώρισμένων μορφ(1)'ΙΙ �
yω�σμου, γύρ,ω άπό τίς ύ,λικέ;
έπιδιώξεις, δέν μα.ς έξοοσφαλ(ζει
τήν 't'ξλιΧή γίκη. Τbν ύλικό έ
yωϊσμό ά.κολουθοϋν άλλες α.πε:
ράρι>θμες ά.'7tοχρώσεις έyωϊσμοϋ
--πγευματικου, πού οσο κ:' α.ν τίς
συλλαμοάνωμε
μέσα
σ' ε.ΥΧΥ
πpοσεκτικόν α.ύτοέλεyχο π&.λι
μα.ς ξε,:pεύyουν κα! μα.ς νικουν σ'
εναν άνισον, ά.'7tεyνωισμένον ά.yώ
να.
Πολύ συμ.60:λικό σχετικά μ' αύ
:ό είναι εκείνο -:cού άνωrέ pει κ.�
που δ Καζωντζα.κης, για. ε'Ι'α.Υ α
πού ζητουσε νσ. ένωθη μέ
τόν Θεό κι' ενοιωθ,ε πώς διαρκώς
κάτι τόν εμπόδιζε σ' αύτό. Δiι
εΙχε τίποτε πιά, εΙχε ά.παλλαyη
-α.π' ολα. t' ά.ΠΟ'Κ,τή1μαιτα ε.-κ,τός
ά.πό εn μικρό ϋφασμα, ενα. σκέπα,σμα. για;' να' ζεσταινη
, τα;• ποu•.α.
,�
του. Σκέφθηκ,ε νά. τό π�ετάξη κι'
1
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αύτό, κχί νά., ά.μέσως ενοιωσε
έλεύθε.ρος, έινώθηικε μέ τόν Θεό.
Ή πτωχεία, ή άπλ6rtητα, ή τα
πεινότητα ήταν πάντα δ δρόμο;
r:-ου μυcrτικισμου, της μυ,σ,τικ·ης
ενωσης μέ τόν Θείον.
Πρότl.λ'Πο πτωχ,είας καί ταnτει•
vότητας στήν ά.ρχαιότψα. δ με
γάλος Σωκράτης. Μέ τή,y γνω
crτ-ή, --:-ην πφίφημη φρώJη του,
διακηρόπει μό 11ος του τή μη
δαμινό'τητα της σοφίας του
μ11;ρός στό ά.πόλυιtο. Καί στήν εί
λικ.ρινη αύ1:ή δήλωσή του πι
στεύει δ ίδιος οτι όψείλεται δ
χρησμός :ου Μαντείου των Δελ
φών, πού τό'Ι ά. 1�εγνώρι01ε σάν τό·ι
μεγαλύτερο σοφό της 'Ελλάδος.
Ξυrπόλ ητος, φτωχοΥ'tυμένος, μέ τό
�διο πάντα ροϋχο χ1ειμώνα. - κα.
λοχαίρι, πα.ραμ,Θλωντας m! τlς
οιί-ι.ογενεια•ι<..ές του φροy,τί,δες, δ
μεγάλος σοφός περνοοει τίς μέρες
του στήν ά.yορά., σπου εχει τα
χrθη, καθώς λέγει, ά.πό ταν αyJ
ραίο Δία.. 'Εχ,1εί, μές σ:ίς στοές,
μαyωζιά, συζητωνιτ:ας μέ
τούς φίλους καί τούς σιψπολισzς
του, δ yυιός της μαίας έ-χ.τελεί
τήν ύψηλή ά.ποστολή του: Νά. ε-χ.
μαι•εύει r:-ίς ψυχιές τώy συμιιtολ:
των του. Ό γυιος τοϋ α.yαλμα..το
ποιοϋ κατ,εpyά.ζ,εται τόν πιο τ.ο
λύτιμον αδριά.ντα: Τον τέλει ον
ά•Αδρα.
Μή,πω� τον ϊδιον α.δpιάντα οzν
κ.αι:εργα..ζεται μερικους αιωγες
Πtό οοτερα, σέ μιά.ν άλλη ΠΕ[Μ
χή, κα.ί δ Ίησοϋς; Γυιός Θε
ου αυτός, ντυμένος τ-ην ά.πόλcιτη
πτωχεία., ψίλος των ταrπεινωι;ι καί
των πτωχών, 11;εριέρχεται κι' '),ύ
τός τίς άγορές, τού_ς ναούς, iπό
πόλη σέ πόλη, συζη;tωνrtας, δι-
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δάισκοντας, σέ μιά.ν tθε-λονιτικη ά.
Θυσία yιά. τον φω
ΠΟ'στολ
ά. 1θρωπό
τιισ:μό της σκοιτεινης
τηrtας.

η -

Πιt•ωχεία,
'Ιwπ εινότηrtα
Προσφορά. - Ύπηρεσία.
Δ1έy ε!ναι δυνα.τάν πcχ,ρά. ν' &
Ι';Ια!ψανου γ κάποτ,ε μέσα σέ κοοθε
γνήσια πν•ωματικη προοωrπικ6τητα, νά. κuρια.ρχφοuν καί νά.
θαισι�έψουν οί τάσεις αύτές: Της
ταnοεινοφροσύινης καί της πτωχ�ί
ας, της ιπροισφορσ..ς καί της όιπη
,ρεσίας.
Τό πν1εϋμα αύτό, του προσφέ
ροντος -κα.t του ύ-πηρε-του'Ιtος ιπνεu
ιμοοτι-κου ά.νθρώποu, σuμοο�ί 1ετα.ι
&ιπό τον Ί -ησου στη μυστική έ
κε,ίνη "Dελετή, τον Μυστι-κ� Δεί
rτcνο, οποu δ Θείος ΔιΙ δάσ"'ιιαλος,
μα.ζύ μέ τίς τ1ελ,εuταίες μ-εyάλες
όπο'θi)'κες του, δίνει τήv έντολή
της όπηρεσίας, νίπτοντας σuμοο
λι-κά. δ ίδιο· ς τά. πόδια rrων μα
f.ι η'των του: «'Αληθώς σάς λέγω,
δουλος ά.νώ't'εpος
δ•έv όπά.ρχιει
του κυρίου αύτου, ού-δ½ ά.ιπόστολος
&νώrt1ερος του πέμψα'ftος αύτόν».
ό
υοσο πιο προχιωρηψένος

1969'

πνευμοοτικός άνθρωπος, τάσο π��
μικ.ρός κι' tκιμηδενuσ1μένος
6ει τό Κξ ά,λι μπρος ιστό ά.πόλυιtο_
Ή έποχ'ή μας δ'έν· εχει νά έ
πι6είξ
• η τέτοιες μορφές πvεuμ-χ
τι,κωγ ά.νθρώπων. Μεγάλων μες
στη·ι ταπε:νοφροούνη τους, πλού
σιων ,μες στην &ιπ:όλuτη πτωχε:α.
τους. Που και που 6έ6αι•α μ:ά.
tξοοίρεση, ενας μεyοολος πού περ-·
νοοει σά.ν φωτεινό μετέ·ωρο, κα
't'αuyά.ζοντας τά. σκοτάδια. Που
κσ.ι που κά.rποιος �οοϊ'tσερ, πού
ορί:σwει τη Μνα.μη καί τΌ θιάιρρος
νά σπάιση τα δεσ
- μά. τοϋ καθι,ερω
μένου και νά πραγμα.τώιση μέ :ή
ζωή του τα μεγά.λα ιiδανικά της
ά,,γ;θρωιπότη,τας.
Ό σ μιερινός αγ;θρωrπος, πα
yι1δε· μένος ά.σuγα.ίσθη-τα μες σ,τόν
τερατόμορφο πωιrτισμό του -.:ης
ιπροόδοu,
δλικης καί τεχνικής
φυλακισμένος στη φuλαrχ.ή πού ό
ί1δ:ος εχτι,σε yιά τον έαυ,τ:ό του,
ά.κολου'θωγ;τας όμαιδικά καί τυφλά.
όλικων διαικρίΙQΙεων,
ενα ρεϋiμα
έπί,δ,ειξης r
μάοα.ιοu θορύοοu κι'
παλύ tλάχιστα ρέrπει προς τό φu
καL
χι·ιιό κλίiμα. της πτωχείας
του ταιπει•νου οίοu.

σκυ-

*
Χiλω,ν ό Λακεδαιμόνιος έρωτrγθείς τί χαλεnώταrrον; Τό γινώ
<»Gειν έαυτόν, έφn· πολλά γαρ ύπό φιλαυτίας ε�κaσrον έαυτίj') nροσ
τιθέναι.

•
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Νεοπλατωνισμός
'
και ο Πλωτι νος
�

'Υπό ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΣΧΑΛΗ
Ι. Ή παρουιcJα. μικ(ΧG μελιiτη
-μου εχ,ει ώς κ ρία.ν α.ύτης εmιιδ ω
ξιν ά.φ' ένός μεν τηι, δια. της
,α,.wπτύξεως έν ό� γοις, του νzο1πλα.τωνισι,.ι.ου καί της ζωης κσt
-.των Dδεων του Πλωτι νου, δημιουργίοον μιας πα.ρορμ
, rpεως προς
με.λλσνιτ κη,ν δλ
εστω μ<a·
, ικfιν,
ρικην κα.τα'tοο'(ην, :τ-ου μή &.σχοηθέντος με τό θέμα. ά.να.γνώστου,
οιά. της έν συνεχ:ε·ί q. με· λέτης της
--ιτ:λουσία.ς έν ιπρακ..:ιμένφ βι6) ιο1ροοφία.ς, &.φ' έτέρου δε τήν ύπο
γρά.μμισι·ν του γ�εγον6τος, οτι δ
εοιπλα.τωνι,σμ6ς, ώς έδιΜ.χθη
ύιπο του Μεγάλου Διδα.σκά-λου του
'ίΙλωιτινου, (ά.ρχι-κός ίδρυτής του
·ύιπηρξεν δ διδοοσκαλο; αύτου ' u.
μώνιο; Σα-κκα.ς) , εχ1ει προφα.ν(ί)ς
-έσω�τ,ερική-ι τήι προέλευισ�v κcιί
οϋτω δ Πλωτίν<Jς δύνα'tα.ι νά. !t:ω
ρηθη μύσ'tης τής ' ληθε'ας -καί
i
r: j� μυστηρ ακης πρ� α.ιωνίου πα.�
ρ�δ6:σεως, ή επανασι.wδΘσις μετα..
'tΎ( δποίας δέον νά είvα.ι εfς :Υ.
.τω Ι πλέον βασι-κων σ't6χων κοοθε
..πyευμα.τικοϋ ' νθρώπου.
Ό μεγάλος ουτος Ο"'ι(.ΟΙΠΟζ εχz:
ώς &..ιπαιρα. τψον προύπ6θεσιν τήι
-γνωριιμ 'α.ν μα.;; με το <<,πιστεύω»
των ,μεγάλων μυσ-.ων της 'Αι
�ρωιπ6τητος, ώς καί γενι-κώτερο,ι
- πτυχθέντα. ψιλοοοφικά.
·με τά. &.να
. οοτήμα.-αι:. Εtδικώ'τερσv ή &.<ρο-

η

μοίωσις της δ δαισκcιλιας του Με
γάλου 'Είπ6ntτου r:-ης ' λεξα.v
δρε. ·ία.ς μεγάλω:, θέλει συ,Ι't'ελ6σzι
,εις τήν εrιtiτευξι γ του &.,ιω έρω
ιμν(J!Ο'θέντος λ οομπροϋ στ6χου, 6στις ώς π..:ριεχόμιενον εχε, ι μία.v
έιπάνοδαν εις τό,ι ν-?μον της π ιευ
μα.1τικό!τη:'ος.
'.Α:ναιμφισοηιτήrtως, κα'τα τή'Ι
γ y1ώμψ του γράψοντος, ή ψιλο::;ο
φ α. του Πλωτίνου εχει ολα τ(.G
χαρα,y.τηpισ'tιΥ.ά. καί -ου Έσω�
ρισμου, δι6τι δεν &.σχολείτα. με
τΊη φλοιόν, &.λλά. προσπαθεί ,ά.
είσδύση είς τόν πυρήνα.. Δεν σκο
πεύει να ά.ψιση τον μελετηιτή,ν
της ε.πί της περιφερείας του κύ
Χιλου, ιiλλα τον χε ρα.γωγεί καί
-:'() Ι &οηy,εί προς το κέντρον αύ
του, αrοερ κέντρον συμ6ολιζει τήν
Άλήθ
, "Cια.ν καί τή,ι Τελειότητα.
Κα.ί μόνον αύτά. τά. ολίγα. μ,iς
&ποδη,λοι}ν σαφώς τό yεyονο:, της
χρησιμότητας της συλλήψεως της
,ιεοιπλα."':ωv κης σκέψεως, ητις δ;v
εΧ!ει τόv ξηρόν διδοοσκα.λι-κοv ·})
σχοιλαιcJτι·..ιό ι χα.ρα.κτηρα., &.λλά.
ΕJμιτtνέ,εται ά.πο π[στιν προς τον
Θεον -κα.ί δή· ώς σύμ6αλογ της
αJtωνίι α.ς yασ'tα.·λγ' α.ς ιτ-οϋ Ά,yθρώ
που, &.πο ύπέροχοv λυρικήν διά
θεσιγ κα.ί μ,εyαλειώ:δη δημιουρ
γι-κήν φα.νrtα.σία.ν. Πολλοί εpευ
νηrtα.ι έιθ1εώρησα.ν τον ΝεοΠ'λα..τω-
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νισμόν, έκ του τόπου της κcηα
yωγης του Πιλωτί νου, ώς τά. «μυ
σ1rήρια. της 'Αλεξανδρείας».
Είς τόν νοοπλωτ:ωνισ, μόν δε
σπό ει ή &ντ:ίληψ:ς, διτι ή μετα.
ξύ των 'Ανθρώπων &δε, λφιικη &
γά.πη δεν εΙνα.ι μία. συνέπεια. της
εξω1:ερικης •cΗα.θμι ομ
, ένης χα.ί
εκτ:ι ωμένης ηθικης, &λλά. ενα,
δε1δομένον πρα,γμσ.ιτι•ι.όν γεγο-ιός
καλ ε ι περα.ι έρω ε·ια.ς r.ρόπος,
ενα. μέσον' πού δδηιyεί κωτ:' εύ
Ηεία.ν εις την γνωσ• ιν της &ντ:ι
κει ,ενικη; ' ληιθείας. Τί εδίδα.ξε σχ1-... °ιτ"'·,κω�l:i δ Πλωrtίνο�':)'· Θά.
προσπα.Ιθήι:Jω yά, τό εξηγήσω μέ
μία.ν μέθοδον, συνισταιμένη�ι ε�ς
τά.ς άικολού'θους έρωτ:αm:οικρίσεις:
,�Δι�:ί δέον ν' &γα.πω.μεν τούς
συνα.νlθρώm:ους μα.ς ;» «Διότι δλοι
ειμε{)α. τά. &πειροελά.χιστα τμήμα
τα ένός παγκοq.ιίου Πνεύματος->.
«Ποίος εΙνα.ι δ ά.ιπώτιερος σκοπ�ς
μας;» « ά, συνενώσωμεν τά. :,�μά.χια. του διεσ• τπα.σι,.ι-ένου Πνεύμα
τος είς μ,ίαν τελικην Ένότη,τα.,
Γ
' ά.ξιν κα.ί Άρμονία.ν».
Ίrπά.ρχει, φρονώ, κωtά. τόν
Πλω,τ:ίνον μ,ία. ν& φά.κτ:ο &·ιι:Jό
της μιεΙ:�α.ξύ των &νθpωπίνων ον
των, συνισταμένη βοοσικως �ι;
την διωcρΟ'pετικfιν κλιμά.κιοοιν cη;
έ'ΙΙ'tάJσεως του, εντός του 'Ε-.,ω·
τ;εpι'Ι.ου μας Κόσμου, ύφισται;�έ·
νου θείου σπινθηρος. Ποισοιt:κως
κα.ί ποιοl:ικως ή λά.,μψ:ς του σπιν
θηρος δέν ε!να.ι πά.'Ι'τ:d:'ε ή ι.δία.
Ή πλήρης κα.τα.νόησις της &π6φειως τα.ύιτης πολ�ά, δύνα:αιι νχ
εξ η yfrση . Μήrπως δμως μα.ς δη
μιουργεί συνα.ι1σθή,,.w.ιτα περιφρο
νήσεως προς τούς όλιγώτ�ερον ε
ξελιγμένους συνα.νθρώπους μα..;;
Συμ6α.ίνιει &κρι6ως το &νιτίθετον.
'-"

1

Μ.άς δημιουργεί τοια.v,α. &γά.m:ης,
κατα,νοήι:Jεως, συμπα.Ιθεία.ς, &νο
χης κα.ί επι,εικεία.ς. Αύτή είνα.ι
κα.l ή βα.θυτέρα. εννο:α. της έκ
πληρώσεως του κα.1θήκ0Υtός μ,ιχς,
vά βοη:θωμιεν τούς δμοίους ή,μων
εν τα.ίς &νά.γ-κια.ις των, νά. π,εpι
θά.λπωμεy α.ύιτούς εν τα.ίς &.ιτ:υ
Χία.ις των κ.α.ί νά. �τούς χειρα.γω
γουμιεν διά. των συμ6ουλω ι, των
, ώτω•ι κιχί της επιρροής μας. Ί ό
ύψηλόν δέ τοϋτο κα.θηκον δέ'?'Ι
yά, μην επιτελείται &πό της θέ1'εως μιας πνευμαιτιl'/.ης, δια"Ιοη
τιικης η α.λλης ίισχύος, yά, μην
εχη τον &πωθη1:ικόν προσ't'Wt'ευ
τικοy χσ.ρα.κτηρα., ά,λλά, νά. προ
;ρχετα.ι έκ βα.Ιθέων, ήτοι εκ της
μνφθείσης ήδη δεδομένης καί
έξισου.μένης προς φυσ:κον νό:.1.ον
&γά.m:ης προς τον συνά.νθρωπον.
Κ:χ.,-ι:ά συνέιπεια.ν, ή συσσώ ρ,ευ
-;ις γνώι:;,εωy επιστημονικών η
άλλων 'ΚJλάιδω·ν της ιδιανοητιΥ.-7jς
�ραιστ:ηριάτηΙcος του ' �θρώπου,
ή yεναμένη, κα.rcά τρόmον ψυχ,p6ν,
προς ίχα.νοm:οί σιν της δια."Ιοία.ς,
της &τομικης ένός έκά.στου -;τ:ε
ριεργεία.ς κα.ί της α:ποr.ι.,τήσεω;
εψJδίων ,μιας έm:α.γγελμα.τιικης η
&λλης &νωιτ,ερόΙτrfι:-ος, ουδιεμίαν &.
πολύ'vως, κα.ιτά. τΊ:r,ι Πλωrtίνο•ι,
σ μ6ολην προς tπιιτ:έλεσιν του
Νεαπλα.τωνικου καί Μεyά.λου 'Έρ
γου προσφέρει.
'Εκείνο πού κυρίως &ιπα.ι�είτα.ι,
καιτά; την, νεοπλα.τ:ωνιrκην διδωσ:χ,α.
λίια.ν, είνα.ι κυρίως ή &σ:-ά.!θ,μηrτος
-κα.ί εν πολλοίς &νεξήrγηrτ:ος εφε
σις προς την γνώσιν κα.ί ή δό·ιη
σις του εσω'Όεpι,κ,ου μα.ς κόσμου
κα.ί ή διά. τα,ύιτης δημιουργία ε�
y,ενων ισυνοα.ιισθηιμά.των ώς κα.ί
1θοορρους ΠpΟς Eι7tl υχη συvέχι:;;Υ,
1
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της 1μ,εγά.λης ιπρος τά. α.νω πι,ρεία.ς
του ' νθρώποu.
ΙΙ. Λειπτομερε.ίας έπί της γε
νέσεως τι,υ εοπλα.τω-ι:�μου κ1.ί
τeιυ ίου καί της δράσεως τι,ϋ
Πλωτίνου, δύναται πας τις νά. ά.
νεύρη, ά.'1α.τρέχω·1 ει;; τή'Ι πλι,υ
σία.ν ;1χ.ετ::ή·1 βι6�ιογρ-χφί�:1. Θά.
α.να.φερω ομως, λια.•1 περιλrιπ-:ι
κως, μερικά χα.ρα.-κ.τηρ:στικά. τω·ι
ά.νωτέρω στι,ιχείω•ι, ά.πλG); κrι.ί
μόνον διά. τήν α.ύ-:0,έλεια.·1 κ-χί
πληρότrιιτ:α. της μελέτης καί προς
πρόχε1 ιρ0•1 ένη?έρ�σιγ τι,� μή �
,
σ',((ιληθε •/\:ο;; με το θεμ,α. α. Ψ1.γ·ιω
στου.
Ι α.τά τον 1ον μ. . αιω·ια. έδη
μιοuργήθη μία έπιτα.κτική π-ιευ
ματική ά.νά.γκη ά:ια.νεώσεως τη;
πλατωνικής, άριστοτελ:κης κ1.ί
πuθαγορ,
είοu, φιλΟΙσοφία;. 'λλλά.
,
1
μηιπω;
�πρ,r,ιειτ
ο περι' μ:α.ς σχ_ι,λαστικης προσπαιθείας προ; έξεύ
ρεσ:ν ά:�εδα.φ:κων, καιτά. 1:0 πλεί
στον, θεμάτων, ίκα.νω·ι νά. προσ
ελκύσουν τήν προσοχή'Ι τω'Ι επι
θυμούντων νά. γίνουν η νά. θ1εω
ροϋνιτ:α.ι φιλόσοφοι ; Ί -\.σφα.λως
χι. Έπρόκει':ο περί μια.; δημ:
οuργικης συνθέσεως κ-:χ.ί περί μ:
α.; έπα.·ιόδου ει; τή·ι &,ιταηψ:·1
του φ:λοσοφείν έκ βαθέων. Δεν
έ.ιπρόικειτο ε6αίως περί μια.; · αι
νομ,ενιικ,ης μεταμφιέσεως -:ων δια.
φόρων δογμα.ιτικων διδαισκά.λων
καί ήθιmλόγων καί τοϋτο διότι
οί '/'εοιπλατωνιικοί έθεώρησαν τήν
φι�λοσο ίαν ώ; έσωτερικήν μ,ελέ
-:ην της ψυχή; καί ώ; ε•ιιφρασιν
ζωης.
�ο εοιπλαtτωνι μό;, γνήσιο·,
προιον του Έλληνιικ.ου πνεύμ.α
τος, ενα είχε σ"ιιοιπόν. Τήν ±•1:ι
ζήr.ησιν του έσω,τ,ερικου κόσμcυ

ο
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του ' -ιθρώποu κα.ί τή·ι συ·1ε:δη
τοποίησι·1 της εν α.ύ,τψ α.ίω·ιίου
κα.ί ά.φθά.ρτου ούσίας. ' λλά. ετι
περα.ι-:έρω· δ Jει,πλ-:χ.τω•ι:<J;.ιό; &.
πεακ6πε: εις τή•ι πνευ•,ιrι,τ:κή•ι πι,·
δηγέτησι'Ι -;ω·ι 'Ανθρώπω·ι κα.ί έ
πεδίωξε νά. έπιορά.ση έιπί τη; δια.
μι,ρ ώ�εως τη; κοινω•ιι·ιιiς ζωi'ι ς.
Δεν είχε τή·ι τά.σιν νά. προ,:μf1 ,-η
μίαν νιa rυntrmplaLiva ά.λλά vά.
προχωpf,ση εις μί1.-1 via ::ιctiva.
Πιθα·ιολι,γεί'tα.ι έπt'Jης, βα..'Jtμως,
φpο·ιG), ·ή ά.:.ιοι6α.ία. έrπίδρ,χσις χρ:
σ-:ια.νι1σμου κα.ί νεοιπλα..τω·ιισμου.
'Η
' "' ' τη;
• γεοπλ α.--;ωνικη;
- αποοοχη
διδα.'Jκ-:ι..λία.ς ύπό του μ,εγά.λcu
Χpι�:ια.•ιοϋ φιλc'J6ψου Λύγουστί
νου πείθει περί τούτου, ώς έπί
σης 'Κια.ί ή τοιααιη ύπό των συγ
γρα,μμά.των, των ψερομένω•ι ε;1;'
0·16μα.,τι :Qυ Δ:,;•ιυ'Jίου του '.\pεο
πα.γίτου. Ιεοπλα.των:κάς επιδp-χ
σεις δu,ιά.μεθ-χ νά ά.•ηκrι,λύψωμε·ι
εις πλείmοu; δσους φ:λοσ�-:ρο,,ς
(Λά.ίfl,ιπ·1ι1:ς, Γ-χα.�τε κ.α..) . 'Εκτός τώ·ι άγα· ερθέ•ι W'I, ά ;; ένθυ
μrιθωμεν κα.ί τούς βυζ1.·1't:νούς
νεοιπλα.'tω·ιικούς 1Ι ελλόν, Γεμι
σ"tόν Πλήθωνα κ-:χ.ί Βησ>Jα.pίω•ια..
ΠΙ. Ό Πλω:ί·ιος έγεννήθη ε1ς
τή·ι Λυ-κόπολ:ν της μέσης Α!γύ
πτου τό 204 η 205 μ.Χ. Π:ιρα.
τή·ι λίαν επφ,ελημέ·ιrιν μόρφω'j'ίν
�ου, ή κλισις του πρός τήν φιλοσοφια.ν,
κατα' τον
":Ο:ί
,
' β:ογρα.φοΊ
'
Πορφύpιον, έ �εψχ ·ιίσθη �ε Jιτο
2 έ':ων. Εfχεν ά.ποκτ 'σε: μίαν
μεγά.λην π•ιευμ,α.ιτι-κήν καί ψυχι
κήν ώρ:ι ότητα, άJλλα. κα.ί εύ1.ι
-:;θη,σ:αν κα.ί ίκα•ιοποίησιν ήσθ-iν
θη μόνον δrrα•ι έγνώρ:σε κα.ί εγι
νε μα.θη"tή;; του ' μ,μωνίου Σ::i.κ
κα., δσ1:-ις έδίδασ'ιιε·ι έν 'λλεξ-χ11δρείq. εις στΕ-νόν καί έκλεκ:όν

κύικλον μαιθητων. Παιρέμει•νε μα.
θη,τής του έ.πί 8 δλό'Χιληρα. ετη,
μέχρι δηλ. του •θα.νά.του του �ι
δα.σ-κά.λου του. Μεrτά. τα.υrcα. η
σθά.1ν,θη •:ήν ά.νά.γκην νά. γνωρίση
καί την φιλοσοφία.ν των Περσr:ί>ν
κα.ί τών Ί vδων κα.ί προς τον σκο
πόν τουtτον κ•α:οετά.γη είς -:ον
στρ:χ.τον του ΑυτοκράJ:ορος -:·ης
Ρώ.μης Γορδια.νου του Γ' περί τό
ετος 242 μ.Χ. Με1:1χ τη•ν δολο
φονία.ν του Γορδια.νου κα.ί μετά.
ιιτολλά.ς πιεριιπετείας μετέ6η είς
την Ρώμ
, ηv, &που &ημιουργ�εί την
Σχολήν του καί CΧ."Ι!Χπτύσ:JΙει τcι.ς
φιλοσοφικά.; του ίιδέα.ς. Ό τότε
Αύτοκράτωρ της Ρώμης Γα.λλιη
νο; τον ε1θαύμοοζ•ε και ηθέλησεν
'&,ρχ ικώ; vrι. τψ έ.πιrτρέψ"Ώ νά ί
δpύ<r"Ώ εί; θέσt"Ι τι·ιά :ης Κα.μ
πα.vία.; την «Πλαιτωνό.πολιν», 8,του δ ψλόισο' ος θά και-ώ-κ,ει με
τά. των 01t7.δών του, ελπίζιων οϋ
τω vά. ΕΙΠιδρά.ση διά. του παρα.
δείγματο; επί τη; ηθικης καί
Vt'/Ιευμ7;τι κη; διωπαιδαγωγήσι εως
.-:ων συνα.?θpώπων του. Ό Αύτο' '
κραιτωρ οι, μ.ως μ1ετεπει101θ η c>ΙΠΟ
διαιφόρων συμοούλων του καί τε
λικώς ηpνήθη. Το ήθικο•ι ου.ως
•ιιαί πνωματι·,ιοv κυφος του ΙLλω
-;ίνου διετηρ-ήθη λία.v ειπ:ιολητι
"Ι..ο ν κ,αί άνεγνωρίζ1ετο γενικιί>;
ό φ' όλων των συγχρόνων του.
,
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' 1 εξαpτή):ως των ε11tιφυλά.ξεων, α.σίμωv σ,λλω; τε, &; δυ
νά.μ;εθα. νά. εχωμ;εν διά. τον άσκη
τικόv τρόπον ζωης, δέν θά. πρέ
πει ν' ά.ρνηlθώ.μεν τον θ·α.υ,μα.ισμ6ν
μιας προς τον Διδάισvχ.α.λον, δισ-:ις
δεν ε·ιδι,εφέρε• το προσωπικώς διά
τά.ς όλικάς άπολαιύσεις, άλλά. ώς
μονοοδιΙΧην φρογ,τίδα. του εΙχε νά.
στρέφη tro βλ,έιμμα. του προς τον

Έσωrtεριικόν του Κ6σ.μον διά νά.
ΕΙΠιrτύχη την ενωσίν του μιε τf,ον
πρώτην ύιrοερ6ια.τιΧην �μα. καιί εν
δοκοσμιχ:ήν, κοοrτ' α.ύrτόν, Θείαιν
Ούσία.ν. Ό βιογράφος του κα.ί
μ7Jθr;τής ο-;:ου Πορφύριος &.να.γρά
φει, &τι δ Πλωτι ίνος τετρά.κις είς
τryν ζωήν1 του bπέτυχ1ε τον σχ,ο
πόv του, δηλCΧ:δη τ Ύ, διά. της εκ
στάι:,εως, ενωσίν :ου με το Θείσ·ι,
ψοι, καιθ' ή,μα.ς, ωπλούισrοερ(J'Ι,
τ-ην δι' α.ύτη; πλήρη σtJΙ'ιιειδηιτο
ποίησιν Τούτου εν τψ Έσωτεpι
κψ του Κόσ,μψ.
1Δ,έγ θά. άσχοληiθώ Χ!Χι οέγ θα.
θέσω τά., όπο του Πορφυρίου ά.
ναιcρερόμενα, ιπερί εκστάσεως, ένώ
•σ�εως κ.λ.ιπ. ιχπο 'ί(JΥ προοο,λέα.
της κριτικής. Νομίζω δμως, δτι
δ·έον νά μήν σκεπτώμε-θα., συμφώ
νως προς τάς ίδία.ς ήμω•ι δυ-'/Ι!Χ·τό
τητας κα.ί ετι πιερα.ιτέρω νά. μή
λησμονώμιεν, &η Υ,α.ί ή σύγχρο
νος &.κόιμη ΦUJσιική επισ, τήμη μα.ς
αnt1εκάλυψε κό-σ,μους, ών -cήν ϋ
παρξιν ούτε κα.ν όιπσrπτευόμ
, εθα.
προ όλίγω·ι μόλις ετών. Φρονώ
πάιντω;, &τι δέσν νά δ1εχθω,μ.1εν,
&τι δ Πλωτίνος εοάιδι ε &μου με
τά της ά.ψηρr;ιμένης εννοία.ς της
ελε1 ιό1 :ηrτος διά μέσ, ου -των άνε
ξlερευν ' ων τύιπων τη; δημ
1 ιουp
γία.ς. Διηλθε τείχη πού ύποχω
ρούσαν κα.ί πύλι ας πού ηνοιγα.ν,
αιιθούσα.; σιωπης, σκcrτους, άλλα.
κα.ί ωια.ψύξ,εω;, εφθα.ι':Jε δηλαδή
τα. ενυια.ιτημα.τα. ψυχωΊ,
- που' ε-,
γ'Ιώρισαν το Φω; κα.ί τήν θερ
μόl:ητά, ,ου κα.ί τέλος δι σθά-ι:Οη
rι:' ν συμοολι-κην ά.ιπέρα.ν1τον θά
' 
λα.-:;σα.-ι εντός της διποία.ς αλοι,
οοτω κ,αί ιmασυνειδήτω;, πλέο
με•ν, χ,α.τά. την διά.ρ'ΧJεια.ν της έ
πιγείου ζωης μα.ς, δπως οί κυ'

,
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κλοι πού δημιουργουΥΙtαι 11..πό τάς
-σrαγ6νας της βροχης ειrcί �; έ
πιψα1}εί�α.ς του έοά.φους.
1 . Ό Πλωιτί'Ιος έγκατέλε:ψε
τόν κόσμον τοϋτον τό 270 μ.Χ.
εις τr,ν πόλιν των ΜιΨtουρνω'Ι
έΥ Καιμιπα.νίq. . Αί τ,ελευι,αία.ι λέ
ξtις του ήσα.ν «Πειρα.σθα.: τό έ 1
ήμίν θείον ά.νά.γω πρό; τό �ν
τφ πα.ν-τί θείον».
Τό σύνολο-ν των σuγγρα.μιμά.
των του άπαt1ελείτα.ι έκ 54 πρα.
γ,μαrσειών, αU,ινες εχουtσι τα.ξι
Ύομηθη εις 6 έν11εάιδας, ήτοι ε:!;
6 ψήμα..-cα., έκ των &ποίων εκ.α.
στο-1 περιλ�μ6ά.νει 9 πρα.γμα.
τεία.ς. Ή τα.ξινόιμη,σις α.ϋτη έγέ
νε,το ύιπό του Πορφυρίου μ;ειτά τό
29 μ. . Σημιειωl:έον, &τι δ
Πλtι.}(tίνος ηρχισε νά yρά.φη κα
τά το 253 μ.Χ., &τΙε συνεm:λή
ρωσεν ήλικία.-1 50 έτών. Ό Πορ
φύριος κα.τέτα.ξε τάς συγyρα.φάς
ούχί χρονολογικω;, άλλά καιτά
περιεχόμενον. Οϋτω τά. θέμα.τα.
τών 6 ένν<εά.δων εr.να.ι, -rοεριλη
'1τitικως, τά ά.κόλουθα.: α.) Ήθ:
κά προολήμα.τα., β) Φυσικό; Υό
σμος, γ) Κασμο!tεωρία., δ) Ψυ
χή, ε) ου; κα.ί Ίοέαι κα.ί στ)
Όνιτολογία..
'Ω; τυγχάνει φα.νερcη ή λεπτο
μερη; άνά.πτυξι; της δ:δωσκα.λία.;
του Πλωτίνου ένιτός των στενω'Ι
'Πλαισίων &νο; μικροϋ δοκιμίου
είναι &δύ-ιαιτο;. Θά προσrπα.ιθήσω
8ιμως, έν γεν:καί; ypα.μμιαίς, γά,
δώσω μίαν περίληψιν �ς μιε,-;-α.
φυΙσιΧης του, ώς, τούλά1χι1στ.ο-'1,
-ά,','Ιtιλαιμοά.νομαι τα.ύτην.
.Διέν θά. ά.να.πτύξω, συγκριtι
·'Κως, w.g &.ντιλ 'ψεις δια. όρων· :
λοοόφων. Είναι όμως y,νωστ6ν,
-οτι -c-o ο'Ι(τως "Ον tmελ<ψ6άινετο
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α.λλατε μιέν ώς ύπερ6α.τ1:χ.ον μ6ΨJΥ κα.ί α.λλοrt'ε ώ; ένδοκοσμιΧ6ν.
Ό Πλωτίνος ιπρα.γμαιtοπο:α
διά της θεωρίας του περί ά.πο;;
ροη; μία,1 μιεγα.λειώδη δημ:ουο
yι'Κή'Ι σύνθεσιν τών δύ<J τούτων
ά.πόψεων. Ή περίφημος α.ϋιτ-η
Οεωρία. :ου σ:ηρίζειτα.ι έntί της
άντιλήψεω; της αιτίας ώς ά.χp?
νου σχέσεως τών οντων πρός α.λ
ληλα.. Διδά.σχιει δηλαιδη γένεσ:ν
ιτων ά.ψύχωv κα.ί έμψύχων οι�
μέσου παρα.γωγης του κα.τωτέ;; ου
έκ του ά.yωτέρου κα.ί συγχρ6-1ως
έκφρά.ζει τ' ι tδέα.ν τής συγyε
νεία.; :ων δ:' άπορροης γ�ε'Ιτηθέν
tω'Ι 5-ιτων προς &νια.ία.ν τινά κα.ί
ά.ν:lιλλοίωτον ' ρχf/'1. Ή ά.πο;;
ροη α.ϋτη, κατά. τ(JV Πλωτίνον,
λ�μ.6ά.-1ει χώραν ώ; φuσι•ι<.όΥ φα:
'Ιόμε'ΙΟ'Ι κατ' ά.νά.γκην τελού:.1ε
•1ο'Ι. Ή έκ μέρους μας ά ψσ1μοίω
σις τη; θεωρίας 7Χύrτης μα.ς δδη
γεί ει; :ην καιανόησ:ν του που
ά,γ.pι6ως εγκειτα.( ή δεδομένη ι.ι,.;
τα.ξύ των &νθρώπων &δελφικη &.
γά.-πη.
Μιέ την διδασκαλία.'/ του πεοί
ά.πορροης συγδέετα: ά.ρρήχ,τ�ς
καί ή &τέρα περί έ.πισ-τροψης τω·ι
άτzλεπέρων μερω'Ι είς τrrι -:,ελ�ί
α V αύτων κοινην , ρχήΊ. Έ,;ου
';Ι:χ,μώ·}zται 0 1�τω ή ορθη έκτuμη
σtς της ολεΒρία.; lπιδpά.σεως του
πpοσωιπ:-κου «'Εγώ» κα.ί τής iΊ"
, ' ερος προοτ:ι.η
, 'φεω;, οτ: δ α.Ίωι:•
ρισμός του Άνθρώιποu εγ'Κειτα.ι
εις τήrι διά.σπα.ισ:ν του έyωϊστ:κου
φp±γματος, τό &ποίον ά.ν<JJμψισοη
τήτως ά.πσrελε, ί α.νtι'Ιομίαν κ:1λ
δια.Ι:ά.pαξ:ν τη; ά.ρμονία; καί της
τά.ξεω;.
Ό Πλωτίνος α.ν(kγ,;ωρίζει είς
τόν 'Άνθρωιπαν άιπεριορίαιους δυ-
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ν.αrcότψας, διότι διδώσκ,ει, &η οδ
τος έlξαρταιτα.ι μ,έν αmό τόν Θεόν,
αλλά. α,ι δύναrcαι να &ρη την
eξά.ρτη,σιν τα.ίχr-ην ένού,μ,ε·νος μz
τά. της πρώ:της α,1'ιτου ' ρχης.
Παί ή μJέν πρώτη Άρχή οόδε
νός εχιει ά•ιάγκην, &-λλά. τα ο ιτα.
δ&νΙΧΥrtΙΧt γ' αmολυrτpώ.σου•; έα.υτα.
διά. ιτης με:τ' ΙJΙτης ενώσεως. Θά.
ήδύνα.το yά, νομι,σθ'Ώ οτι ό Πλω
τίνος άπdδέχιειταt τή ι π7..
· 'θει'J"::
κήν α.ποψι111. Κα.ί 8, μ ,ως, ώς φρο
νώ, δέν συμ6α.ινει τούlτο. Ή φ λοσοιφία. του οuτ,ε πανθειστι-..ιή ού
τε θεισ'ηκή -:υγχά-;εt, δ.ότι δι
δάισwει ο:τ τό Θ:εfuν εί ηι Π'ΙΧ'Ιτα.
χου κα.ί σόδα.μου ώς ένδοκοσ,μι
κόν κα.ί ε μ .μοvοv διά. της δυ.-ιι:ί:
μεώς του άλλά. ύιπ εp6αιτι·..ιόν κα
τά. την φύσιν Αό�του. Πρ,έπει να.
θα.υμοοσωμεv
τήν ύπέροχον τα.ύ
,
,;ηv πΥΙευμαr.ι·κήν σύλι ληψιν, ητις
συνί στα.τα.ι εις μ'α.ν εκ της ποώ
της ' p-χης ,z.κπορευομένην β7..
Ομολογι·κήv σcιρά.ν· δημιουργικ
:Ί) ι
:
δυνά.ιμ;εωv, ητις σειρα α.pχομέvη
έκ της λL0 νά-δος Κ1 αJτΙΧλff'(',εt εις
τή,ι υyλην, ώς τό τzλωτα.ίο·ι έ
νέργημα. του Θείου.
1

1

1

1

1

Ίό πληρες διά.γραιμμα. της π:· 
ρί άπορροης θεωρίας :ου Πλωτί
νου εχει τήv άκόλQυθαν τιετρα
πλην σύ,νθ' ε' σιν. 1) "Εν - Θεός,
2) Κοσμ.:κό,1 lls;ευμ, α., 3) Κο
σ,μικrι ψυχή κα.ί 4) υη.η. Κ1.ί
πά.λιν αmό φιλοσοφικης ά.πόψεως
δυ,vά.μεiθα. νά. εϊπωwε'V 5τι-..;, Πλωτι"/ική σκέψις ου;αε από μονιισ.μο Ι
οuτε άntό δυϊσμόν διέιπετ·χι. Δ:ότι
δέ.χεrtα.ι μέν α.ϋτη δύ.ο κόσ:μους,
τον θείο·ν καί τόν ύλικ ·:\ν· , &.:λλά.
8':ι τα.ό,τ.οχρόνως 1)φίστα.τα.ι ε·ι
σημείο,; συνα.ν,τήσεώ c: των, ή &. 1θρωrπίνη ψυχή. Ή τ�ελωτ,α,ία. αϋ1

1

•

!1

'

,,

τη μ,ε>tέχει οϋrtω &.μ,φοτέρων, εΙ
να.ι δ rιλσJδή χιcι.ί 0,εία κα.ί γfιίνος.
Καί ό προορισμός -της συνίΙσrtα..τα.ι
εις τή-'Ι ύιπεpνίκφιν1 του ω�σ,θηΙ:ου•
κόσμου, εις τήν κα.ταν'κ σιν του
προσ, ωπικου «',Εγώ)) καί ειις τήν
πτησ' ιΥ α.ότης προς τby ύ;πεpα.ι
σθηιτόν 'X)IΧl ΥΟ τον κό,σμογ έκ tOU
όιπQίου πρά.γιμ,αJ:ι κα:cά.yετα.ι.
Όλόκ, ληρος ή ήθι"ι'.ή του Πλω
τί ιου 't'ΕVΥΙει εις τήν κα..τάJαειξι•ν·
του ύιπεραιισθητου προορι,σμου του
'Λ�θρώπου κα.ί ύψίσ
, :η [ιδέα. της
μεταιφυσ, ι·..ιης του εΙνα.ι ό Θεός,.
ή πηγή πά.σης ζωης, έικ του ό
Π'Jιου , πpοηλ, 1θο ι :τα. rπά.ν-τα καί ε:ς
το Ι ()ΠΟίΟ· 'Ι έ. π:στpέψου·; τι π.:. /
τ,α.. 'Α•..ια, .τάληrπ,ος -καί ά.σύλλ η
πτος &πό του νου, εΙ'ια.ι προσιιτός
μό,ιο ι είς τ-ην μυσrτικήν θέ.αν καί
εις τό βιωμα. Είναι ' pχή κα.ί
οόχί πp· όσ, ωπον, ή δέ δη.μιουpγι
κή του c ιέpγεια. είvα.ι ico άνα.γ
κα.1ον άπο-ctλεισ,μα. της τ,ελειότ·η
τος Aόri:oti. Έκ του Θείου τούτου
Ένός, συμ,φώνως προς τήν μνη
σθ,είσαv eεωρία.ν του Ηλωτίνου,.
σ.πορpέ.ει ·:·ό Κσσμι,κον Πνευι,-1,α., δ
Υ,όσμος τη; έlλλόγου πpα.γμα.τ:χ5,
τη,τος καί τοϋιτο λψβάν,ει χώρχν
δ
δ
υι αι·ων,ιας ε�ερ- γεια.ς υtψ•ισ:της
1
vάιμεω:;, διότι �ό Θείον είναι κ:ι
1
ε-ια γ,,χί εξ
θα,ρά. πνευιμια.τική ένέργ�
αυτου πηγά.ζει κάιθε κίνησις κχί
κά.ιθει γανιμό�της κα..ί δΥfιιιουργία..
Τί εννοεί α.ρα.γε ό Πλωτίν· ος διά,
r:,ού δρου ,J�οσι, ιιιχον Πν,ευιια.»;
Πρέ.π�ει vlx εγνοη τόν κό, 1σιμον tώΥ
Ι,διεων, α.ϊ-τιγες α.ποτ1ελουσι τα
αιίώ1νια. πρόι
: τυmα. του Εf,ναι χαί
-:-ου ΓίγνεισΒα.-ι, διά. των όιποίωv
έ'Υ.etυιλίσσΞ:τχι ή Μοvά.ς είς τήν
&:rοεφία.ν τrις πολλαιπ.λόl:ηrοος. Πε-
ρσοιτέ.ρω έιχ ,ου Πνεύμα.τος yεν1

1

3

,

1

1

,
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vα.τα.ι δι' άιπορροης ·ή κοσμική
ψυχή, ψις μιπέχιει τοϋ Πvεύ,μ:ι.
't'Ος, ώς τοαιο μιετέχει της ούσία.ς
r.ης Μονάδος. Μετά. τήv κοσμ�κ+,v
ψυχ-ήv ακολουθεί ή υη η , ιός
6ώσις τοϋ α.�σθητοϋ σωμα.τικοϋ
κόσμου. Έ·ι τ'Ώ ϋλ'Ώ δέ έξαvιτλεί
τα.ι ή έκ τοϋ Έvός &vα.6λύζοuσα.
δημιουργι"Ι.ή δύvα.μ,ις.
Το UEv, το Πv,ευμα κα.ί ή Ψυ
χή συγκροτοϋv τόv •ιο ,όv Κό
σμο•ι, προς τον δποίοη στρέφε:α.:
ή νοσταλγία. τοϋ Πλωτίνου. Ή
άιvθρωιπίvη ψυχή ε!vαι τμημ,α της
κοσμικής τοιαύτης κα.ί κα.τ' &κο
λοuθία.ν με:-έχει άμψ:ηέρω•ι τω·ι
κό.σ,μωv η:οι του vοητου - ύιπε?
α.ισ'θηrtου κα.ί τοϋ ύλικου σθ ου. Τελ�κός α.ύτης προορι
σμός, κα.:-ά. τόv Πλωτίvοv, είvα.ι
ή έκ μέρους της ά.vα.ζ 'τησις της
θεία.ς α.ίιlτης πατρίδος. "Ας μ,l
έ.πιτραιrcη vά. πα.ρομοιά.:;ω ":'Υ)'Ι δ
ληv Ο,εωρία.•1 τοϋ Πλωτίνου μέ
μίια,v κλίμακα, frτις σuμ6ολίζει
τήv ά.-πορροήv - δ r,μ ιοuργίαv διχ
της καθόδου της καί τ+,v έξiλι
ξι v - έπιστροψην δ:ά. της ά·ιό
δοu της. Πράγμα.τι -:ό ά:ιώr.α.�:,v
Dδα.vι-χ,όv, κα.τά. τον Διδάισκ'J.ιλ,11,
ε!v,αι ή έ-πιστρο ή α.ϋπη, ηrτ:ις ύ
ποδηλοί τά.ς ά.περιορίστους έξελι
κτι'Κά.ς δuvα.τότ'f/:-α.ς τοϋ 'Ανθρώ-

α.ι
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που. Ό 'tlελευτ<Χϊος ουιτος, είναι
κατ' α.�τόv' εrς μικρό·ιι.οσμος κα.t
έv έα.υτφ εγκλείει, έv λα.νθcι.vού'
σ'Ώ ;Wt'?Jστα.σει, π�' :;α.ς τ�' θ ψε,
λιωοεις πvεuμα.:-ικα.ς δuναμ,εις.
1 α.θίσ:σ,τα.ι φσ,νερό·ι ποία•ι ση
μασία.•ι εχει διά. τόv Πλωτί·ιο•ι ή
καλλιέργεια της άτι;;μιχης ψuχης,
ό έξα.γνισμός της καί γεvικώτε
ροv ή ά.vα.ζήτr,σις κι:ι.l σuν,ειδητο
ποίησις τοϋ 'Εσωτερικου μας Κό
σ, ου.
'Ως προείιποv, ή έιτcίδρα.,σις :ης
vεοπλα.ιτ1ωvικης διδ?Jσκα.λία.ς ,j_
πηρξε τιερα.σ:-ία.. Ι ρίvω δέ σκόιπι
μο•ι vά. κλείσω το παρόν μικρό·ι
δcχ-,ι.ψ,ιο·ι μέ τούς Ηγους τοϋ φ,
λοσόr.ρ ου, , ύστου κα.l tερωμένοu
ΜάΊίστερ 'Έκκαρτ, δστις ύιπό -ή;
προr.ρι:ι.Νη έπίδ,ρα.σίν της, εδωσε
δι' αύ1tώ'1 ενα. σuμ6ολικόv ά.παύ
γοοσμα της σκέψεως -:οϋ Διδα,:;-κ.i
λου -:ης χίλια περίιτcοu ετη μετά.
τον θά.να.το•ι αυτου.
Εί-πειν δ 'Έχrι.αρ,τ: «Ό οφθαλ
μός διά. τοϋ bποίοu λέπω τ�·ι
Θεόv εί·ιαι ό αύτός οφθαλμός διά;
του δποίου ό Θεός μJέ βλέιπ,ει. Ό
οφθα.λ,μός μου κα.ί δ οφθαλμhς
τοϋ Θεοϋ εί•,α.ι εfς καί δ αύιtός
όr.p θ'α.λ,μός, ε·ι καί τό αυτό πρό
σωιτcο•ι, μία γνώσις κα.ί μία ά.γά
πr,».

*
Μέγιστον ά;γαθ·όν J<Tfi,μά έστιv έ,κά>σrου ή οίκεία άρεττΊ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ'"
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•Υπό Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
vω-ιία.ς, κιvήσεω; κα.ί τα.χύτη':ο;,
οχι πιά τεμαχισμένο; σε α.ύτοπε
ριοριζόμεΨΧ. καί μ,εμοvωμένα. τμή
ΖΟΥ ΜΕ μιrι. εξαιρετική περίο μα.τα ι.ιε yεωγρ:χ.φικούς φρ�.γμούς.
δο στην ίσ:ορία. τη; 'Α v.θρωπό 'Έγινε μ,ιά. έιτcα.νά.στωσ:; οχι ,.ι.ό
τητος, πλήpη πρωτο:ρα.-ιωv εξε νο στην ά.νΗρώ-πινη είrκόνα του
λίξ,εωv. Τό κοινωνικό πλα.ί:ηο κό::ψοu, μά. επίσης κα.ί ·σrtήν ε1πού ύπηρχε ά.Χόμη κ:χ.ί στά πρώ κό-ια. του κόσμου δπω; τr;ν βλέ
τα. χρόνια. του πα.ρόv,το; αι. ωνο; πομε μιέ ·-:-ά. μάτια. τη; επιστήμης.
ε::mοοσ-ε, χωρίς vά. διχμορφωθ ij
Ό κύριο; πα.ράγων σ' δλ1ε; α.ύ
εvα. καινούργιο &.κόμη. 'Έχ•ει έ -;ες τίς κιν 'σει; ήτα,ν ή δροοσις
πtλθει εκρηξι; επιστημονικών &- του ά.νθρώπινοu νου πού ,στρά.φηV':kΚ':J.λ υ'Ψ εωv κα.ι, γvωσ-εω;
σε' οκε προς
� 'λε, τα' ε�ξω κ:χ.ι' που' ο:ρει
,
(,
λοu; -:ού; κλάδους πού συ'ιοδε,1- α: στήγ ελξι δλων των σuμο1,ν
Ο'ί<tα.ι ά.πό μίχv εύρεία. ά.-ιάm:τuςι ,;,ων, -κ.7.Jθως καί στόν εύρύrtερο
't'ΞΧ'ΙΟλογία.; Ο'Ε οιά. :p ορε; ΚΧ1'Ξϊ σκοπό πού εχει yιά. -ήν κατ. εύ
θύνσ, ε:ς, πού εχοuν μετα.μορφώπ: θuv,σι των έvεργειωv του. 'Αλλά.
τί; σuvθηκε; της ζωη;. 'Επήλθε οί κίνδυνοι καί οί δυσκολίες -:η;
εκρηξ:; πληθu1σμου -'ειτε ό :pει παρούσης κα.τα•στοοσεω; πηγάJζcπι
λομέ-ιη στην έπιστή,μη η σε άλ ά.πό τό yε.yονό; ατι ενώ τερά'Jτιε;
λα. α.ϊτ:α.- κ:χ.ί βία;. 'Υπάρχουν δυνάμει; χρφψεύοuν σήι..,uερα. yιά.
,
, σκε εω;, κχινοuργ
, :ες την εvα.σχόλφι κα,τά. δια.:ρόροuς
νεοι τροποι
·ψ
-εχvικέ; καί εύκολίες πού δ &:ι τρόιποuς, δ νους α.ύτό; δέν εχει
θρωπος ,μπορεί vά. χρησιμοποι·ή εyρήyορσι ν έα.uτου κα.ί κινείται
ση yιά. μιά.ν έχ,:ετα.μένη ποικιλία σχεδόν εξ δλοκλήροu με εξωτεp:
σκοιπων, κα.ί δλα. τοϋ:α. εΙvα.ι δ:.ι κες δuνά.μιεις. Τόv πχληό καιρό,
vατά. yιά. τού; λα.ού; τη; '1\Jσία.; θρψr./4εία. κα.ί φιλοοοψία. ήσα.ν μιά.
Χ':kί τη; 'Αφρική; γιά. νά. κερδί 1σχuρή επίδρα.ισι; yιά. -:-iJν συνο
σουν την ά.νεξ:χρτησί:χ. του;, μί:χ. χή κα.ί την μιετριοπάJθεια., μολο
συμπλήρωσις πού πρίv frτα.v ά.δια. νότι ύπηρχε πολλή δ·εισιιδα.ψονία.
·νόητη. Είνα.ι εvας κόσμος επικοι- κα.ί φα.να.τισμος τότε. Σή.μεpα. ή

·Ή παροϋσα κρίσις
τοϋ Κόσμου
1
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θρψκ,εία. έχασε λ1γο ως πολύ
τr;ν �επιρροή της. Τοαιο όψείλε
τα.ι έν μ,έpει στήν έλευθερία. σ·χ.έ
ψεως, -,ια.ιθώς κα.ι στήν ελξι μιας
κουλτούρας όλισ:-ικης. Έ-,ιεί•ιο
πού έιπικραιt.εί σήμερα. εΙνα.ι
πρά.γμα-τ:ι ο,τι οι δια.νοούμενοι ό
νομ,ά,ζουν ύπα.ρξισμό, πού στήν
πρα.ξι γίνεται ζήσιμο γιά. τα. έ.ν
δια.φέρονιτα. κα.ί τίς εύχα.ριστή,:,εις
της στιyμης, σύμφωνα. μιέ τις
άντιδρά.σεις τοϋ καJΒενός- κα.ί �λ'
α.ύτα. ε!να.ι μηχανικά.. ·rιπά.ρχει
εύχα.ρίστησις, μα. οχι εύτυχία.· α.ι
σfθ-ησια.σμός, οχι ομως κ.α.ί πpα
'Ί'Ιματι-κή άyά.ιπΎ( γνώσις ά.νικα.-ιο
ποίητ:η, μα, οχι κα.ί πραγματική
σοφία.. "Ετ:.σι δ κόσμος βρίσκε:-α.:
σε μια. -κρίσι πρωτοφα.νοϋς ψ'J
σεως, πού σχετίζεται μιέ τίς έξωc1ερι'Χ!ες
' -,ια.ι, ε., σωι�εpικες
, ο"Ψ εις
τους. Τό να. πpοχωροϋμε μηχα
νικά., σύμιφωνα. με τίς άπα.:τήσε:ς
καί περιστάσεις, κινούμενοι ±π'
τίς δυνάμεις πού λειτουρyοσν
στην πα.pοϋσα. κατά.στα.σι, φέρ'ιο
μιε κοινωνική κα.ί πολιrτ:ική ά.να.?
χία. κα.ί συ�μφορά., ά.κόμα. κα.ί σ,ν
δ κό,σμος δεν εχει κ.α.τα.στpα.φεί
σέ ε.'tΙΧ πι1θα.νό πυpψικό δλο-κα.ύ
τωμα..
Ηpέπει να. όπά.ρξη μία. ένημi
ρωσις της ολης κα.ιτ:α�ά.σεως κα.ί
μιία. -,ια.θα.ρη ά.ντίληψις πού Θα.
μιποpεί νά Ο'Κ'εφθη γέες κα.ί ριζι
¼ές γραμμές, έλευθεpη άπ' τtς
μορφές τοϋ πιεριορισμοϋ στον δ
ποίον ύπό'ΧJειτα.ι.
Μία πρα.yματικη ά.λλα.γη πpi
π·ει ν' ά.ρχίση μέσα 01,ό αιτ:ομο.
Πρέπει να ε!ναι μία. ά.λλα.γη κα.p
δια.ς οχι έπιπόλα.ιη, και δεν ύ
πά.ρχει άλλη λύσις yιά. τό σημε
ρινό ιπα.γ-κοομιο πρό6λη;μα.. 'Όλα.
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δσα. έπιχ:ειpοϋν�α.ι σήμερα. ε!ναι
άntλώς για. νά. συγκ.ρα.τfpη κα
yεtς τό πp66λ 'ημα. όσο μιπορεί.
Ε!να.ι ά.νά.γκη δ α.ν&ρW1tος ν' ά,ψι.
κα.λύψη τόν έα.υ:-6 τ,:;;υ πίσω απ'
τ:ίς διάψορες μάιnες, φυλης, θρη
�κεία.ς, έθνικότηrτ:ος κ.λ.π. Ή α."
l
'
, ' θα.' φερη
ια.κα.'λυ ψις αυrτ:η
τυν
'k'i�ρωπο προς τίς αλήθειες πού
χpειά.�ει-:α.: νά. μά.θη σ' α.ύrτ:ή τήν
καινούpγια. έποχή πού σήιμpα.
μα.ς ά.νοίγετα.ι.

Μνήμη
τοu Μαχάτμα Γκάντι
Η Ι ΔΙΑ yιοpτά.ζ,ει τή'Ι έ-κα
:-οντα.ετηpίδα ά.πό την γέννησ:
τοϋ Μαχάτμα. Γκά.ντι. Πpοσεκλή
θφ ά.πό τήν όpγανωτική επιτρο
πή γά, εισφέρω -:-όν φόρο τψης σ'
α.ύτή τr,ν μεγάλη ιπpοσωπικότη
τα..
Στήν πα.γκό-:ψια. ίσ:ορία. πολ::�
λίγοι α.ν,θpωπο: 01είχνουν τόση ά
φοσίωσι στήν 'Αλήθεια., ωστε νά.
θυσιά.ζου-ι τό πάν κα.ί ν' ά.ψηφουν
κά.Gε τα.πείνωσι κα.ί δοκιμα.ισία.
Ό Τολστόϊ ήαν ενα.ς ά.πό το•;ς
λίγους gεχωpιστούς τη; 'Ιστο
ρίας. Κα.ί δ Γκά.ντι f}εωpοϋσε :-?Jγ
Τολστόϊ διδά.ισκα.λο ύποδ' ειγμα.τ:
κό, σ.ν κα.ί δ 'ί.διος ήταν της ίδ(σ,ς
' .
.:αι'ξ εως και' κατηγοpια.ς
Ό Τολσ,6ϊ κα.ί δ Γκά. ιτι ύπηp
ξα.ν προσW1tικ6r:ητες,
πού ειδίδσ.
,
ξ,α.γ τήγ «Αχίμσα.» (ά.ποφυγή της
βίας) ε,τοιιμοc γα, ύποστοϋν οι ί
διοι κά.θ-ε πληγμα. της, αλλά. οχι
γα, τό α.νταιποδώσουν.
Ή Ί Υοία. α.'Τtομ,α.κpύνθη¼ε ά-πό
τά. �δε1 ώδη πού έκήpυξε δ Γοcά.ν,τι.
Πολλοί τά είχα,ν &.ποδεχθη δνσ
μωσηκώ
, ς κα.ί τον ά..κολούιθησα.'t
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Ύιά. δικούς τω.v σκΟ'Πούς. Ώστ, ·όσο,
μ:έ τήν πρα.κτι-χ.η έφα.ρμογη σ.ύ
-των ι�:ωv, ί1δαvι·ιtων .εγι ;ε ή Ί νδί:ι.
Η1εύθερη, σ, ά.ν μο.ναJδι•κό ,στην [
,στορία. ι�:ω·v έθvων πα.ράJδειγμi.ι.
1
Ει 0,ε ,νά. ,;,ο ιεν.θυμιη-τα.ι, μα. ί Μλ
δλος δ κόσμος. . .
1

Κύτταγμα
·στόν καθpέφτη
Σ' ΕΦΗΜΕΡΙΔ
-η; ΚcΛ:
φόρνια.ς ό ·ιt. Σ δ-.;ευ Χά.ρρις συ·ι' '
,
.. '
ο ψ, ει τις εvιτυπωσε:ς .-:-ου ά..πο
την, 1cπίσκ-εφι δ•εκ
, άιδων πανεπι
στημίων κα.ί κολλεγίωv. Νά. τί
τοϋ εί1tα.ν ο[ φοιτηταί γιά. τηι
·-χ.ο�νωvία. τους:
<ί,Ε�να.ι νεκρά. χ.ομψορμ,ισrrικη
σ!
,
σκέφι. α.ίισθημα. -χ.α.ί cνέρyεια.. ΕΙ
vα,ι στα.,:-ι-χ.r; rστ-ίς ·οοξα.,σί-ες της
κα.ί άγτιιδρα.στιική στις έv�ργε�ές
της. Ζή μ• ιέ 1στερεοτυπί1ες ικαί πλιχ
δα.ρότητες, ξένες ιπρός τόν 20όv
αιίωvα.. Κυρια.ρχεί<τα.ι άπό αυτ:χ·
πάιτη κα.ί Οεωρεί τον έα.υτό της
-αιπΟiΟ�κη δλων των άρ·ετGw, μην
λιχμ6ά,νογτα.ς διόλου ό,π' οφιv τά.
έλα.ττώμ ,α.τα. ,όράισε,ως, φα.vι�:α.σία. ,.,
ευ, κ
, α.μφ'ια.ς, ανοχης
'
- κα.ι' ·ιtοινωΊ.·-χ.ης &πευlθυνότψος.
Σtτερείτα.ι χιοϋμορ, ,ένδοσrκοπτή
-σεως -χ.α.ί α.ύ:-οκρι1η-χ.ης.

,Οι μ-όν,ες ά-ξίες πού σέΘετα.ι ε!
vα.ι πλοϋlτος, όπόληφις, ίισχύς,
πο-χ.τήμwτα.».
λfεριm ά.1tό τά. ιελσ.ιττώμ,
· ατα.
α.ύτά. όπά,ρχουν -χ.α.ί μέσα. μα,ς, δ
σο -χ.α.ί άv Ιθε· 1ω,ρού:..ιιεlθα. έλ,ευιθερω
μέvοι. 'Αικόμη -χ.α.ί •c-χ,εί 1οι πού
δεν 1tι•στεύου,ν Ιδτι εfνα.ι ·ι:,τσJτικοΙ,
μπορεί vά. 1μήv είναι οοοια.σ:ικά.
δυ;σ.μιικοί, άλλά. •μηχα.νι-χ.οί, ά.πο6λέποντσ.ς 1σέ συμοσ.τικούς στό
χους. Οϋτε ιείvα.ι εϋκολο νά. -;,.α
ταu,τήση 'Κα.Υείς ιέrι.ιείν-η την έσω
,;,ερι-χ.ή σ.νεξα.ρτη,σία. κα.ί ,ίσορρσ
rc-ό α.το.μον
πία., rπού έλευθερώνει
,
&..πό 't'Y) V τάισι VrJ. rπ:pασα.p:μόζ1ετα.ι
σέ ,στρωμένους δρόμους, ιπρός χi,
ρι:ν μιας -ησυχης ζωης, ά.σφαλείσ.ς
η ιψυχολογιχης ά.vέ,σεως. Ό σ;γ
χροvος -χ.όσμ,ος, ιπ•εριλοομοα.νο.μέ
vωv •ιtα.ί τιί>v Ιθεωρ, ουμένωv ώ;
'
επ:c<1tpωτοπορε, ισ.»
' ψυχοΛογωv,
�'
σt'Υjl\.Lό,νων κ.λ.π., έχουν ολοι τά.
στερεότυπά, ι�:ους. Όπωσ.δήποτ�,
εΙvα.ι πα.ρfr(ορον: &τ-ι ο[ φο�τηταί
εΙvα.ι €'Vή'μJεροι α,υτων rcωv τά.σεω ,ι
κα.ί rέχιδηλώv: ουν ιiντί.θΕJσι στο:ις
καJΟι,ερωι, ι,ένους ,στόχ,ους ι�:οϋ πλού
του, όπολ, ήψεως rκσ.ί ι, σχύος. Μα.ς
βοrjθοϋ., νά. ιέλευ:Οε· ρω'()ουμε ψυχο
λ ογ ι.κά. άπό ι�:ό «ϊ,σθημια ισυμ.μιετο
χης ιστά. !έλαrc,ώμαιτα. 'tijς ισυγχρ6vου .χοι:γωvία.ς.

α.

1

*
1Jωκράτnς έ.J,ιεγε με;γ!.στnν μεν όρχrιν εΤναι
όρlσmν δέ τό έαυτοϋ δρΧ1ειν.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ύπο τοu Κιχθηγητοu - . Ακιχδημιχϊκοu
ΙΩ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Περικοπιχi διαλέξεώς του στην ιχϊ
θουσιχ της • Αρχιχιολογικης Έτιχιρ(ιχς
Ό αvθρωnος;, άφ' iiς 61lγJ_illς φθάδει δε lνα ώpl6JJ 'VO βα
θ
· μο ώρyμότητος; και αύτο6υ ειδ
· nδίας;, άρχί(ε1 να θέτη μέδα του
ώpt6')lένα έρωτήμα ω βαωκά, λόγου χάρι τί εί αι ό ίδιος;, τί
εlναι ό κόσμος και ενικως; τί ύπάρ ει ικαi γιατί ίmάρ rι. Ζ11τεϊ άnάντn6,l 5' αύτα τα έρωτήματα. ύτα τα έρωτήματα, ά οίουv a, εδο αύτομάτως jlέ6α του δ,παξ ώρψα6ει. Μια βα6ικn
άπορία, ο. οχ1 καl μια έ6wτερ1Κ!1\ ά)'Ιωvία είναι ή αiτία αύτ ω
των έρωτrφάιω που θέτ�ει ό ανθρwπος. Καl 6υγχρόνως; μ1α
αλ.λ.n αίτία εί αι iι σκέψις, ση, αν δε άiπαντήδn είς; αύτα τα
βα61ΚCΙ. έpωτηματα, θα Χά6.Ι). ί6ως; δια ΠQ Ος; !<'άτι ΠΟU είναι
άvαγκαϊο για ν;α όλοκλnρωθ'ζί ώς; ανθρωπος.
υ06ο ομως; ηερ166ό11ερο καταγί αμαι ιμε τα προβλήματα αύ
τά, τό6ο πεpt66ότερο βεβαιώνομαι οτι ποτε δεν φθά ω ,με 11\
6Κέψ1v μου 6το τέρμα. Εlμαι ;πά οτε καθ' όδό . ύτο το «καθ'
όδο » εl ω ή μοίρα της Φιλο6οψίας. Ό ο. θρωπος. έφ' o6ov
φ o6oψci, εlvαι Δδοmόρος.
εν φθά ω δτο τέρμα οϋτε για
α ,μάθω τί εlμω 0γω ό ϊδιος;, οϋτ:ε για να μάθω τί εΙναι ό κό-
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6μος: ;που με περ1βάλλε1. Το ιμόνον που άιποκτω απ αύτrιν την
θεώρη61ν εΙνω c. νας: γενJΙΚος: στρο6ανατολ16μός:, η καλύ ερα �
νας: γενικος: προβλnιματιδlμός:.

*

Tc•v κό6μΟ τον περ1β
. λω πό.νταuε με ενα 6ύνολο αi6θη, 6λ
μάτων, 5UVQΙ6θnμάτων, παρα6τά6εων καi ένν01ων. Δεν το·ι
βλέπω ποτε δnως: εΙνω αύτος: καθ' έαuτόν.
'Όταν χωρi(ω το ΕΙνω 6ε άντ�κεi1Jiενα, 6ε nράΥ']l ατα αύ
τα 1 αΘ' έαυτα κn� 5τον έαυτόν μου, δεν πρέπ1ε1 m νο,μίζω δτι
τα τρiα αύτα εϊδη της: πραγματικότητος:, εΙναι το ενα δίπλα
6το αλλο. 'Ό 1. Άλλα πρέπει να γνωρίζω οτι έγω ιεΙμω έκ:εϊ
νος: ΠΟΙJ έστ16J1']_.ι Ια1νω και 5UV'δέω αύτα τα τρiα τα ®010 κατα
ι ο το αλλο. Τουτο εΙνω βα61βά61ν εΙναι άχώρ1,5τα το lνα άη
κο καi πρέπει έξ άρχfiς: να το καταλάβω, γ1ατi ή τάσις: να άπο
pονώνω το ενα ά.ηο αύτά, όποuοδήiπσuε, και να το θεωρώ ϊος:
το 6Πουδ01ότερο, ή τά6Jς: αύm ύπ6pΧ!ε1 πάντοτε pέ6α pου καi
μέόα ,6τον ανθρωπο. Καi άπο έκ�έι πpοέρχοvτω oi δογμαη6p.οi
του άvtθρώιηου. "Αν άπτομονώνω ταν άνηικε1ιμιεν�κο ύλm<ο κό6μο
καi J1iW 01:1 αύτος: εΙνω το iΚύρ10, το 6UIJllΠέpα6p,α εΙναι cη.ιέ.δως:
δτι κα,ταλήγω 6ε ενα δ ι:ηματ�lδρό. Δεν εχει 6IψQ61Q ΠΟJΟ άστο τα
τρία ,είδη του ΕΙνω θα nροτψή6ω να άιηολυτοπο1ή6ω. "Αν άnο
ι ενη<ον ΕΙναι, τάτε χάνω,
λυτοπ01ή6ω λόγου χ.6ρ1ν το άντ�κε1μ
την 6ψα'ίρα του έαυτοϋ μου. Ή -uραγωδία της: 5ηpερ1νfίς έστοfiς:, εΙναι δη εχει άπολυτοστωή6'εl τον κόeψο καi εχει λη6μΟ
νή6ει τον α.νθρωπο.
"Αλλο ενα 5nμέιο της: τραγωδία� της: έποχfίς: ιμας: εlναι δη
ό α.νθρωπος: εχε1 τό6η γνω61, ω6τε Κ1vιδυνεύ�ε1 να άnοθάνn άπο
την πολλn γνω61 η μαλλον ε.χε1 τό6ες: γνώ ε1ς:, ω6τε τον βα
ραίνουν τό6ο :πολυ oi γνώ6ε1ς: που κινδυνεύει \Ι'α καμφθιfί κά
τω άπο τον φόρτον αύτων των γνώ6Ιεων, καi να ξεχά6η τον
έαυτόν του. Αύτ,ο το γεγονος: άνάγικα6'ε τον Νiτ6ε να nfi τον
:περίφημον έJκ,εiνον λόγον δη 0χο111ε την τfucvnv, γ11α να μ1\ν
άποθάVW]J!ε άηο την γινω61. Δηλαδή, εύτυχως: nou ό ανθρωπος:
&ει καi την τέχνη γ�,α να μη τον καταστρέψn n πάρα πολλ1\
γνω'61ς: που ε.χει. Ή τέχνη βέβαw εlνω κάτι α.λλο. 'ΕΙΚΙεϊ ό
ανθρωπος: λη6]_.Ιονεϊ το βάρος: τοϋ κόψου, έλευθερών1ετ01 nε
ρ166σuερο, γιεγονος: το όnο'ίον το ζfi ό ΚΟΙθένας:, οrrαν άκού6Jl
1.ηα δυιμφωνiα τοϋ Μπετόβεν, οταν δiί tμ1α άρ,χαfα τραγωδία,
δταν fu-ι16iΚΙεφθfi ενα Μου'6ε
, iον. "Οταν έξέλθn άστο την α�θου6cιν
της: ιμου51κfiς: η άηο το θέατρο οπου δυ&εται ή άρχαία τραγω
δία, βλέπει πό6ο φτωχος: ,εlνω ό α-rραγμα,υκος: κό6]_.Ι,Ος:. Και δ
μως:, σε δλn του την αλλn του ζωή, m5τεύε1 μόνον 6' αύτον
την m<αιeείαν croϋ κόσμου αύτrου.
τον κόfi111ον. Τότε αi6θάνετα1
,
1
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Ή άπεριόριδτn έπιθυτμία της (ωiίς καi τα κuριαρχιικα εν
δτικτα (nτουν την iκανοποίnδίν των, τόδον εντονα, ωmε να
νομί(n κανεις οτι pόνον ,με αίrτ:α άποmα ή (ωη την αύτοδυνει
δnδία της. " μως, έξ ιαλλου, τίποτιε δεν τι\ν iκανΟΙΠοιιεί άπολύ
τως. Και όλοένα προχωρεί πιο πέρα, WαΠΟU δεν φθάνει ποτε
6€. �να 6ΚΟ'JΊό, άλλα φθάνει αpως στο τέλος, 11 δταιματα να ύ
πάpχn Jlf:. τον- θάνατον. Αύτι:'ι περίπου εlναι ή εin<:όνα που εχω
γι,α τι\ν πραγματικότητα και για την κατόδταδι, οπως λένε εί c:
τι\ν Φιλοδοψία, τοϋ έμπειp1κου άνθpώπου, δηλαδη τοϋ άνθρώ
που που καταγίνεται με τον κόομο, δnλαδι\ του έγκοδμ
ι ίοu, αν
θέλετε, αν καi εΙναι πάρα πολυ να το ΠΪί κανεiς fτ6Ι. 'ΑJπο το
αλλο μέρος ομω<:;, εlναι δυνατον να 6Χnιματί6ω μία εννοια του
' γώ, μια εννοια τfiς 6Uνειδήδεως, χωριδlτn.ν άnο το δύνο\ον αύ
των των έπιθυμιων μας, των όρμων μας και ολων των αλ\ων
ί,ωΪΚWV μας έJτηδι,ώξεων, μποpω να τι\ν 6Χηματίδω ιί.Jς εννοια
καθαρώς λοyική, ώς έκείνο που άναφέpεται άιπλως λογΙ!Κα δτον
έαυτόν του. Ώς έκεϊνο που κρίνει ολα τα αλλα και τα άξιο
λογεϊ ολα τα αλλα.
Το 'Εγώ ούτό, το ολω� διόλου λογ1κόν, ή Φιλοδοψίο τυ
χαpοκτnpί(ει ώς τι\ν πpωταpχι\ της (ωfiς της. Τί εΙνοι ούτο
το Έγώ; Είναι ό νους τοϋ άνθpώπου, χωpιδτα φως, χωpιδτος
δμως, ό.πο ολα τα αλλα JIOU τον δυνοδεύουν, άπο τα εν611ικτα,
τiς κ.λίδεις, άJτο τα ιπόθn του καi τα λοιπά. Αύτο άκριβως
το Έyώ εΙναι που ένδιαφέpει πεpιδδότερο την Φιλοδοψία, γιa
τi αύτο είναι γι' αύτήν, &rιως εΙπα, ή άφετηpία της. Ή άφε
τnpία της Φιλοδοψία<:; εΙναι ό νοϋς τοίί άvΘρώ1J1ου.
ΕΙηαν πολλοί, οτι ή ιάνώτεpn εννωα, δπου πpέ,πει να ύnα
χθiί ι'ι Φιλοδοφία για να όρι6θiί, εlναι ή εννοιο της έmοτήiμ.ηι_;.
Ή έπιδττφn ,εΙναι ι'ι γενι'Κώτερη εννοια, όnότε ή Φιλοδοψία
cmοτ:ελ,εί εΙδος του γένους της έmιδτήμης. 'Όμως το πpαγμα
δεν εlναι τόδο άπλό. εν εΙναι ιάπλο να ποϋμε οη ή ΦιλοδΟ
φία εΙναι καi ούτι\ μία έ.'Ιηδτήμn.
" V δεχθ'ω ηΊν αποψι τοϋ Κάντ, η, σπως ό 'iδ1οι_; Πlδ'Ιεύει,
τιΊν άπόδειξι που φέρνει ή κpηική του, οτι δnλαδι\ ή μετα
ψυδιική, οπως παρουδιά(εται ως 11\ν ιέποχή του, δεν i\ταν έπι
ιπήμιn, τότε �νας μεγάλος κλάδος καi 'iδως ό 6ΠJμαντικώτερος
της Φιλοδοψίας μένιει ιεξω άπο τον όpιδμον αύτόν. 'Έτδl φως
μένουν εξω άιπο τον όριδιpΟ τfiς ψlλΟ60ψlκfiς 6Κέψεως τα με
γάλα κοpυφώιματα του πνει ύματος. ιΚαi αύτο δεν δυμβαίνει μό
νο με την μεταφυωιΚήν, άλλα κόστοτε 6υp6αίνει καi με oλnv
την Φιλοδοψίαν. 'Έτδl ,λόγου χάρι,v ή Φιλοοοφία της έλληνο
ρωμαΪΊ<fiς έnοχiίς θα μείνη εξω άJτο τον όρ1fψ()V αύτόν, Il Φι
λοδοφία μιας έποχiίς, ιή άποία δυγγενιεύει JΙολυ i\.lε την δuκήν
μα� .έποχή, αν καi άνάλογα εiς την iδτορία δεν ύnάρ�χουν,
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διότι η 15τορία του άvθρώπου δεν έιπαvαλαιμβάνεrι:αι. Κοινο"
βέβαια ε1vαι ό λό οι;: οτι ή iΜορία έιrrαναλα11_1βά ετω. Αύτο 5μωι;: εlναι ενα Ο5υλον α
. γνοίας των άVΙθρώπων. Και οχι οτι �'ι
iΒτορία έπαναλαμβάνεται. Καi δεν έJπαναλαμ,βrnVΙεται ή i5>το
ρία, διότι δε έπαναλαιμβάνονται οί α.ν1θρω.ποι. ,'Ο κάlθιε α.vθρω
nοι;: εlναι CVQζ; 1<01. άVΙεΠανάιλnιπτος.
"Αλ \α πόλι άπο τα 5υ15τnιματα της ΦιλοΒοφίαι;: μέ5α 5ηιν
iΒτορία, ·αρακτηρίζουv ώι;: άρχι\ της Φιλο5οφίαι;: τι\v 5υvείδη51 με τα ήΘ�κα της αίτ{ψατα. Δηλαiδι\ τονίζουν n1ερ1556τερο
τον ήΘ11 ο χαρακτi'ίpα τnι;: Φ1λ0Βοφίαι;:, οχι τον θεωρnτικόv. "Αλ
λα τονίζουν τιΝ Θ.εωρητ11κό. Καi α.λλα πάλι θεωροϋν rι:ι\ν τένην ώι;: οργανον της Φιλο5οφίαι;:.
Ό Πλάτων εΙνοι έκεϊνοι;: ό όποiοι;: ίίιρ15ε τι\ν Φιλο5οφία
και ώι;: μελέτη θαvάτο'ΙJ, άλλα ό 'ίδιος τι\ν ωρι5Jε και ώ ι;: λό,γον
διδόνοι περl των πραγμάτων. Περi των οvτων, nερl των πρά
ξεων του άvθρώποu, περi των εργων του άvιθρώποu, γεvικωι;:
περi παντός. Άm:ο το αλλο μ,έροι;: εΙvαι γεγονοι;: δη άπο τι\ν έ
ποχι\ του Πλάτωνος ως 5ήμ1ερα ύηάρχουν άντίθετε, ι;: τά5ειι;:
και Π()Ο6!Πό9ειει;:, οί όποiει;: άγωνίζοvτω να ύψώ6ΟUV τι\ν Φιλο5οφίαν, OXl άπλωι;: 5ε έπ15τfψη, άλλα οτην κατ' έξοχιι\ν έηι5τfιpην. Ή πάλη μάλl6τα μεταξυ έπ15τtl1Jlονι'lάίι;: ικαi μι• \ έπl6,ω
μ νικnι;: Φιλο5οφίαι;: εlνω μόν1')_.lη μέ5α 5τι\ν i5τορία της Φ1λο5οφίας:. 'Έτ6ι ό Πλότων καi ό , Αp16τοτέλnc_: άντιτά66ουν τr\ν
Φιλο5οφία, τι\ν άντιτάο5ουv ώι;: έιπ16mrμη.

*

Ή i5,τορία της Φιλο5οφίαι;: παροu5ιάζει πολυοήμαιντα 5υοτήματα τα όποία δεν εΙναι δυνατοv να ύηοταχ.θοϋv χωρiι;: α.λ
λο 6ffiV εννο1α «έπl6η\μη». "Αν καi άπο το α.λλο μέρος δεν ύ
nάρχει 1 ανένα φιλο5οφικο 6ύ6τιψα το όποίο να μην εχη μέ5α
ι έραυμά μου εΙvω οτι ή
του κλάδους έm5τη,μονl'l ούι;:. Το 5uμπ
Φ1λ0Βοφία εlναι εναι;: iδιαίτεροι;: τρόπος του σκέπτε5θαι. Τον
τρόπον αύ.τον ό Πλάτων τον έχαρακτήρ15,ε διαλεκηκο τρόπο
του 6ΚέnΊ:ε5θαι. Καi δεν εκαμα τίποτε αλλο ούτι\ τι\ν ίίιρα πα
ρο ύπέθε5α οη διαλέγομαι ίJJαζί 5ας. εν εΙvαι δuνατον να δώ6ιι κανεlι;: ειο�μ.η ΦιλοΒοφία. Ή ΦιλοΒοφία άναγκάζει τον α.v
θρωπο να 5κιεφθϊί. Δεν εΙναι ενα ά.γαθο ετοι�μο να το πάρη κα
νεl ι;: μαζί του καi να φύγιι, να πάη οnίτι του. Ή Φ�λο5οφία κα
λεί τ&ν αvθρωπο να 5 εφθiί μόνος του. Βέβαια, ουγχρόvωι;:,
δ' ν υπάρχει Φιλο5οψία χωρiι;: τον διάλογο. Ό διάλογοι;: εΙναι
ή πηγn τiίι;: Φιλο5οφίαι;:.
Σήμερα πάλι γίνεται πολυι;: λόγος περl τοϋ διαλόγου. Και
ποϋ δεν JJεταχειρί(ονται τον ορον <�διάλογον» ! Για τό6α καi
τό5α πράγματα ΙQ.5χετα έξ όλακλήρου με τον πραγμαηκο διά-
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λογο, ό όποίοι;: όδnγεί δτrιν άλήθεια. Συνήθωι;: πρόκειται περl
διαβολικών nρα γμ όιτων δrψερα δταιν τα χαρακτηρίζουν ώι;:
διάλογον. Πρόκειται πωι;: θα καταδτpαγή6n ό ενα ι;: τον α.λλον.
'Όχι βεβαίωι;: πωι;: θα άιποκαλυφθiί ή άλήθεια. Εiι;: τiιν πολι
τικήν, λόγου χάριν, λέ εται iίνοιξε διάλογοι;: μεταξυ τοϋ τάδε
και του τάδε, η μεταξυ του τά!δε κράτουι;: και του τάδε κpάτουι;:.
Κάθε αλλο παρα διάλογο ι;: εΙναι αύτοι;: φυωκά. Πρόκειται άκρι6ωι;: πεpι του τιι;: θα ΚΟ,τ0!6ψατηγήδn τον α.λλον η άπλοΙΥ6τεpα
ποιοι;: θα άιπαιήδn τον αλλον. ύτiι εΙvαι ή πραwατικόmι;:, ή
ώμι\ πραγιματικότnι;:. Βεβαίωι;:, κακω ι;: λοl!Πον γίνεται χpfiδιι;:
τfiι;: λέξεωι;: διάλογοι;: για τό ο, θα ελεγα, θνητα πράγματα.
Ό διάλογοι;: οπωι;: καθιιεpώθn:κε άπο τουι;: ' ρχαίουι;: καl
κυpίωι;: άπο τον δ11!μιουpγόν του τον Σωκράτη, άποβλέπιει εiι;:
τι\ν άΥΙεύpεδιν τfiι;: άληθείαι;:. ύτο είναι ό διάλογοι;:. Ή άλή
θεια εlναι μακρυά. Ή φιλοδοφία άνα(nrτεϊ τι\ν άλήΟεια. Προ
παντοι;: ή Φιλοδοφία διατηρεί τό6η έγpήγοpδl μf5α δτον α.νθρω
πο, ωδτε να μι\ γελαδθη ποτε και να νqμίδn οτι κατέχει τι\ιν ά
λήθεια. Ί-Ι Φιλοδοφία δυντελεϊ, ωδτε ό α.νθpωποι;: να διατηρn
θη είι;: τα μέτρα του, να κρατήδn την iδοpρΟΙΠίαν του. Προnαν
τοι;: να μn φθάδn είι;: τnν ματαιοδοξία που γεννα καμμια φορα
ή γνωδlι;: είι;: τον α.vθρωπο. έν ύπάρχει καλύτεροι;: όδnγοι;: καl
καλύuεροι;: δύμβουλοι;: τοϋ άνθpώπου για να μι\ν άμαpτήδn με
μίαν ολωι;: διόλου ΚΟ6μυκ:ι\ν εννοιαν. α άμαρτήδn Πωι;:;
ε το
να πη οτι πλέον τέ \ειωδαν, τα ξέρω, ολα τα ξέρω. Ί-Ι Φιλο
δοφία 6το τέλοι;:, λbμε, καταλήγει να βεβαιωθfi για ενα πpα.γ
μα: οτι ξέρει πάρα πολυ καλα οτι δεν τα γνωpί.(ει τα πρά γμ α
τα. Ξέρει πάρα πολυ καλα οτι δεν γνωρί(ει. ύτο είναι ενα
πολυ μεγάλο άπόκτnιμα του άνθpώnου: να γνωpί(n ό α.νθρω
ποι;: τα μέτρα του. α μι\,γ ίJJΠεpnφανεύειται με την γνώδlV του.
α διατnpήδn τt\ν ίοορροπία τfiι;: δΚέψεώι;: του, να κpίνn. Προ
παvτοι;: \'G μΙΠοpfi \'G διατn,ρήδn έκεϊνο δια το όποιο (fί ό 0.V
Ονθpωποι;: δεν (fi για τι\ν γνω6LV. Ό α.νθρωιΠ.Jι;:
θpωποι;:. '
(fi για ενα μεγάλο, άλλα και nολυ εuθpαUΙδτΟ άγαθό. Ό Ο.ν
θpωπο ι;: (fi ια να εΙναι έλεύθεpοι;:. Zfi για να γίνn έλεύθεροι;:.
Ό α.vθpωποι;: (η για να γίvn α.vθρwnοι;:. εν εΙvαι ποτέ, γίν-�::
ται. Γίνεται πάλι α.vθρωποι;:, δηι�-ιαίνει οτι άποκτδ, 060 μπορ�ϊ
πεpιΜότεpο αύτο τό, οπωι;: εΙπα, εϋθpαυοτον, ά \λα πο \ύτψον
άγαθον τfi ι;: έ \ευθερίαι;:.
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ιο συyyραφευς ALEC MELLOR
μ υειται στόν Τεκτονισμό
ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΟΧΗΝ» ΤΗΣΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ ΤΩΝ

Στό πνεϋμα τοϋ Οiι<ουμενιι<οϋ Διαλόγου
ΣΥΝΕΒΗ στο Παρί61 κάτι,
που έηαvαφέρε1 5' ιmωωιρότη
τα την αταλαιαv άvτίθε.ο1 του
Ρωιμαιοκαθολ1κ1ψου προς 1.0V
Έλευ�θε,ροτεκτοv1υμό, .χρονολο
γουμέvην άπο 1(() ετος 1738, ϋ
ταν ό ηό�πας Κλήμης ό 12ος
eξέδωοε την iΠρώτn «βούλλα»
άφορ15μου των κ�Μα6ό\'ωV».
ΑΥΤΟ ΤΟ «ΚΑΤΙ» εΙνω ή
μύnο1ς τοϋ γ νωοτου Καθολι,κου
6υιγγραφέως κ. A]ec Nlcll01·
610V Ί1εκτονιqμό. Το 6υ;μβαν
<lύτο θα ,εΙχιε βαρύτητα άνά.\α
γη ιμόνον ίΠpος την οJ1Jρο6ωί11κότητα -εξοχn, βεβαίως- του
6υγγραφέως, Μν δεν εΙχ-ε
ιπροnγnθiί 5υζή11nο1ς έni του

Alec MELLOR
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μελ•ετωμένου δω..βήματόι;: του
rω.ι;: ΈΚΙΚλn:6ια6τικαι;: ' ρ
χαι;: της: γαλλl'Ιάίς: ιπρωτευού6ης:, :πρδ.γμ α που έπαυξάνει
-υι\ν 6ημα6ία μιας: προ6ωπ1κiίι;:
ένεργείαι;: καi τiίι;: προαδίδει,
16ως:, τον χαρακτήρα ιμ1αι;: «έ
ςιελίξεωι;:» 6τiι;: 6Χέοειι;: Τeκτο�
vι6μου καl Βαηκανοϋ, 6tα
nλαί6W τοϋ Οίκοιφ,εν1.1ιψοϋ.
ιΠΡ Μ ΤΙ, καθώς: 111λnροφορείτα1 ό «Ίλι6ός:», nροτου
VQ ύπογpόψn αίtΠ61V ,εi6δοχiίς:
δtο ΤιεΊ<tονικον Τό γμα, ό κ.
Me IJor έζήτη6ε cmo m. ι;: Έκ
κλπ61α6τικαι;: Άρχ,aι;: τι\ν α
-δ ε l α V να ε]6έλθη 6tOV Κ Q ν ο ν � κ ο Ί1εκτονιqμό, καθώς:
άπτοκαλείται πcί6α όργάνω5lς:
[ελου6α εiς: <�KQVOVlKQ(:» 6Χέ6εlς: (l.lε τι\ν Μεγόλn Στοα της:
' γγλίαι;: (τι\ν ιπριίπη Μεγάλη
61ΌQ τοϋ κό6μου, ιάπο το 1717)
λόγψ τοϋ δεβαδμου ώpι6μένων
<<θεμελιωδων» ιΚανόνων, δπωι;
ή πί6τις: είι;: rη\ν ϋπαρξι θεοϋ,
ή πί6τ1ι;: εiι;: τι\ν άθανα6ία τiίι;:
ψυχiίι;: ,καi ή rδιιεξαγωγiι έργα
δlων άπταραιτήτωι;: με άνοιγμέ
νην τι'ιν «Βίβλον ;του iερου νό
μου», τiίι;: Παλαιαι;: καi Και\'iίς:
ιαθήκn ι;:, προκεl!Jlένου πεpi
ρ16ηαν1κων δtοων. Ή διά
κριι6lς: αύτι'ι γίνετω, δ1ότι, άν
tι6τοlχωι;:, χα,pακτηρίζον,ται ιί�ι;:
<�ατακτοι» αi όλ1Jγάρ1θμ01 όργαώι,εις, αi άκολουθοϋ6αt1 τι\ν
«Μ εγάλην Άνατολι'ιν» της:
Γαλλίας:, που δεν έιπιβάλλουν
τους: άv,ωτέρω δρουι;:, έν όνό
ματι της: άπολύτου έλευθερίαι;:
ιiίι;: 6υν
ι ε1δή6εωι;:. Στι\ν Γαλία, τον παγκό6Ι]llΟ ΦKQVOVlΚO»
"Γαιτονιiδμο ό.ντmροδωΠεύει ή
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ΈθνU<Jη
Γαλλιικη
Μεγό
, λη
Στoa.-Grand(j Loge Nationale
Franyaise.
Η ΑΠΑΝΤΗΣ I Σ nτο οτι
δεν αουν να δ1αWΙJTWδOUV OU
uε αδειαν οϋτ, ε άiΠα γό
ρ ε ι1 δ 1 ν, καi δη το θέιμα έξ
nρτατο άnο τι\ν δ υ ν ει ί δ n 6 ί v του. Ό κ.
Jec MeJJor
έρώτn6ε τι\ν 6υνείδn6ίν του.
Του άιπήντη6εν δη ό κανονι
κοι;: Ί1εΊ<tονωμ.οι;: τρέ;φει .μόνον
α�6.θΛματα 1δεβα6(l.lοϋ προς: τι\ν
pη6ιΚεία. Πρέιπει να 6Ιψειω
θiί δτι, Jδως:, κανεlι;: αλλοι;: κα
λύτερα καi βαθύτερα δεν eχει
ένΠ(l.lερωθiί γι,α τον Τ,εκτονι
δμό, ιάπο τον κ. Me]]or, ό ό
ποϊοι;: ,ε1ναι δU'γ\ψαφευι;: tpΙΙJN
βιβλίων, έΚ,δοθέντων με το
<�Τυιπωθήτω» της: άρμοδίαι;: έκ
κλη6ια6τικi'ίι;: άρχ:iίι;: . 'Ωδτόδο,
ή άπάν�τη6lς: της: ιδυνειδή6εως:
δεν έθεωρήθn ά�ετή, έν οψει
των διαδοχ1κων έγκυκλίων τfiι;:
• γία ι;: υΕδραι;: έναντίον του
1'εκτον161)1ου καί, ίδίωι;:, της:
έντάξεωι;: των έγκuτκλίων αύ
των δtο Κανονικον Δίκαιον
τοϋ Βατικανου, ουγκεκρll)lένωι;:
6τον Κανόνα 2335, κατα τον
όποϊον πας: Καθολικός:, έν γνώ5ε1 της: έκκλnδιαδτικi'ίι;: όπαγο
pεύ6εωι;:, έγγραφόμενοι;: εiι;:
τον Τεκτον16μόν, θεωρείrτω
αύτομό,τωι;: άφωpι6μένοι;:. Γι'
αύτό, ό κ. Mellor Θθε6ε το
έρώmμα έάν, κατόπιν εi6όδου
του δτον ΙΚ α ιν ο ν ι κ ο Τεκτο
νιι6μό, θα ,]l110ΡΟU1δε να ΙΠJ)Οδέpmαι .ατα "Άχραντα Μιrοτή
ρια. Kai του άιπήντηοοv :
1

Ι!

Κατόπιν τούτων, ύιπέγραψε
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την 01τn5ιγ εi6δοχfiς; αf, cuφου
δλοι oi προβλεπ()]_lενοa διαοι
κο5ίοι έξιεπλnρώθn5ον, ώpί5θn
11 11ύn6ίς; του δια το βράlδυ
τfiι;: 28 Μαρτίου εiι;: την Στοα
F pόranceύπ' άριιθ. 35, 6ργοζο
μbνnν ύιπο τnν οiγίδα τfiι;: Μc:
γάλnι;: Έθν1κί'ίι;: Γολλ1κfiι;: Στο
αι;:. ' νάδοχόι;: του ιείνοι ηρο
δωΠι, κωι;: ό Μέγας; Διδά5κολοι;:
κ. Ernest Van Heclce.
Αί α-τλnροφορίοι του «Ίλ15ου» προe,θέτουν 011 δεν κο
τnργήθn, β,εβοίωι;:, ό Κανών
2335, ό άποϊΌι;: άΙΠ'οτελεi η\ν
νιοpηο\ 5υνέmε10 τfiι;: πρώτης
βούλλος του α-τ,άιπα ΚλήJμεντος
(4 Μο'iΌυ 1738), τιμωρων πόν
το 06'Πς «6υνιδέιει το ονaμά
του» pε τσν Τεκτονι,eψό. Τό"
' <
60V ιn, βου'λλο, 050,ν και ο κανών , άναφέρουν οτι ό άφορ1�ός, δnλ. �Ί άποκοπ:ι\ έκ του
6ώpατος τfiι;: Έκ,κλn5ίαι;: έπέρ
χετο,ι ip ο facto, αύτομάf[ως,
έ,κ rτiίς πράξ•εωι;: του π1,5του,
ανευ 6νοpΟΙ6τl!ΙCfίι;: :κοταδJJΚης
του. Ί-1 δε άπολλαγή ;του δύ
ναται ν,α γίνn pόνον ιά.ΙΠΟ ιο
Βατικανόν, πλην Jliερmτώ6εως:
έτοψοθανάτου, όπότε το δ1καίuη.ια τfiι;: χόρποι;: ιπαραχω
ρεϊτα1 εiς: πάντα ικλnρικόν.
•Αλλα ιή όρθ�\ ιπεριγ
, ροφη. τfiι;:
κατΟΙοτάοεωι;: ea tίτο δη ό Κα
νών δεν 1.ωιτnργήθn ά κ ό 11 n.
Διότι, πάντως:, τελεϊ ύ π ο ο ϊ
ρ Ιf) 611. ν, !)JεΤCΙ. U\V ά,πόψα61V
mς: Β' Οiκουιμενικfiς: Συtνόδου
τfίς: Ρώ;μ ηι;: περi uυγκροτίι6εω ς:
έπaτροπί'ίι;: δ1α τι\ν ά ν ο θ ε ώ
ρ η •G JΙ ν του Κώδηωι;: Κανονι
:κου Δικαίου έν τψ '6υνόλφ
του. Το λεκτ1ικσν του Κανόνος:
1

1
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αύτου, όιμ1λοuντος: περl ιανή5εων «6τρεφορένων ,έναντίον
μιας Έκκλn5ίαι;: η των νομί
μων πολιτικών άρχων», δεν
μnοριεi, 6Οφως;, ν' άφορα ΤΟΥ
Τεκτον16pό, ύτπο πο φως: των
6f'\ΊJ0plVWV γνω6εων Π!εpi αύ
του. Πρέιπει, λοmόν, να διειχθfi
κανεiς: δτι oi Έκκλn61ουτικοl
' ρχοi των
, Παρ1151ων που έ
ξορτωντοι όιπο το Βαυκανο
ηαρεχώpn6ΟV 6-TOV Καθολικον
5υιyγραφέα έλευθιερία ένερ
γείαι;: ( κοί. . . <�άτ11)1ωρn5ίαν»)
οχι κατ' έξοίρ,ε61ν, λόγφ της:
npσ6ωιπικότnτόι;: του κοi της:
ήγγυημένnι;: iδιάτnτός: του ώς:
π16του τέκνου της: Έκκλn6ίαι;:
- μια τέτοιο έξοίρε51ς: δεν Θα
ε1χε ΠΟU VCI. 6τnpιxθ fi - άλλά,
μαλλον, μέ6α 6το nνεu:μα του
« ιαλόγου» που έπιθιυillεϊ ή
' γία 'Έδρα ν,α άποικατα5τή6n
με ολες: τiς: Έικκλ11'6ίiες:, κai με
σλες: τiς: 6οβαρες: !Πνευματικες:
κινή6εις:. "Αν ,εlναι ετ,5ι, τότε
θα ιπρέJΠει να ίΠ1ερψ Ύn κανεiς:
δη ΓίΟ ΙΠρωτο αύτο 6Ιψάδι 6UV
δωλλογfiς p,εταιξυ Έικκληυίοι;:
nϊ.ς: Ρώμης κοi Τεκτονl6;μου θ'
άκαλουθηθiί καi άπο
αλλα.
r
'ΊΗδn, το ς: -άρχος: του 1968, 11
Σύνοδοι;: των Καθr ολικων Έκ
κλn6ι•ων των Σκανδινοβικων
κρατών (βλ. «Ίλ16ός;», τ.ευχοι;:
57 - 58, rΜάρτιοι;: - ' 111ρίλ1ος:
1968, re,ελ. 153 - 155) εlχrε δη
μο5�εύ6ει, ανευ ,άντιρρ:n,6εως:
του Βαηκονου, Κανόνα πιερl
δm:οιώματος:
Τεκτόνων
προ5έλθουν 6τm.ν Ρωμοιοκαθο
λικι\ Έκκλn16ίο χωρiς: ν' ό,πο
κηρύξουν την Τεκτονική τους:
i'δJJότητο. Ό Κανών δεν εδιδε,.
1
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ταυτοχρόνως, το δικαίωμα
Ρω:μαιοκαθολικους να είδέλ
θουν 6τον Τεκτονι'δpό, χωρiς
να διακόψουν οχέοεις με τήν
Έκκλnδία. τΗταv <φονόδρο11ος». Τώρα, ή Γαλληcrι Έκ
κλnοία ιέιπιτρέπει, εδτω καi δε
μία ττροοωπικι\ ιnερίπτω61, rc.,
αvοιwα <<διπλiίς κατευθύνδε
ως» ,<;τον δρόμο...
Στην άξιοδnμείωτn αύτι\ ' ξέλιξι, ό κ. Aler Μe!Ιοι· 6U
νέβαλε ΙΠΡΟ6UΠΊικως.
ιΜε το πρωτο βιβλίο του «Οί
χωρι16Ιpένοι άδελφοί μας : Οί
, λεύθεροι Τέκτονες» ( os
freι·es sι'>pares: Les Franrs
- Μ a<;ons. 1961) εκανε αύ6τnρ�\ ικριηκι\ του Τεκτον16ΙpΟυ ιγια ώριδμένα 6ημεία του,
ΟΠως 10 περιβόητο «pU61ll <>»,
έτόνιζε ομως στι «καi ό πλέο
αύιπηρος θεολόγος, άναλύων
τα τυnικα των 6UΙ)lβολικων βα
θμων του Τ1εοcrονrψου, δεν θα
μποροϋοε να βρiί το έλάχι6τον άνήΘιικον η αiρετικόν»,
έξωρέ6ε1 τοϋ σρου τfίς μυοιη
κότητος. Υ16λι6τα, έξεφρόζετο
με ά ειπιφύλακτον θαυμαδμο
για τruv άξία του Τεl<!τονικοϋ
6υμβολι6<μοϋ. Καi ηϋχετο, -:ρυ6ΙΙΚ6, να γίνn 6υνδωλλαγή, ύ
ΠΟ ώριαμένους ορους.
Στο δεύτερο βιβλίο του «'Ο
Έλευθεροτεκτονιοpός, δτην ι'ΙJ
ρα της έκλογiίς» ( La Franc
aςonneι·ie a l'heure dιι
choix, 1963) εL'<'ε το θάρρος,
οχι μόνον να άναγνωρfοn 011
μια άJΠ.ίθανn 6U'ΚΟψαvτικι\ έ.'<6τρα-rεία κατα του Τιε π:ονι
οιμου εΙχ•ε '6U6K0116εl τα nνεύ
ματα 6το παρελθόν, καi με κά-
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ποων 6υνενοχηv της Έκκλη6ίας ( ΟΠως 61ΙιV πεpί'Π1W61 των
μυθευpάτων τοϋ Λεο Ταξiλ
περί. . . Σατανιομοϋ), άλλα
και να τονί6n δη ό Τεκτονι
οιμος εΧΙει βΟ'θειες .χp16τιανικες
ρΚες και οiιμερα, ένώπιον τiίς
έιπιθέ6εως του ύ\.15ηκοϋ όλο
κλnρωτωμοϋ, έπιβόλλeται Έκ
κληοία καi Τεκτον15,μος να εύ
ρεθοϋν, καi έπιδήμως, 610 αύ
το 6τρατόπεδο. Μόνον, που �i
δηγείτο να κάμη ό Τε,κτονι
qμος το πρωτο βημα, ένω, έηl
του προκεψένου, ή 5τά51ς τi'ίς:
Μεγάλης Στοας της 'Αγγλίας
εΙναι ακαμπτος. «'Εμείς -\έ
γει 6 eτικη άνακοίνω6ις- δεν
εύρι6κόμεθα εiς ρiίξιν με την
ΚαθολιΚΙ\ν Έκκλη6ίαv, οϋτε
και !)lε KO'llJ11QV αλλnν. Ί-Ι Κα
θοιλικι\ Έκκ\n!5ία �1ας άφώρι6ε, άλλα έμείς δειv άνταποδώ6ΟJμε το π\.iίγμα. Ούδέποτε
6την 'Αγγλία έ:pποδίδαμε την
δpαδτnριότητα των Καθολικών
οϋτε έιπεδοκψά'6αμε δρα51;
καrrα τοϋ κλήρου. Ε'ίμεθα ύπερ
εου, ύπερ της Βίβλου,
του
ίmειρ τiίς καθεοτnκυίας τάξε
ως. Έδω εΙναι το Άγγλικοv
Έπ116ΚΟΙΠΟτον να βεβαιώ6n πε
ρl τiίς θρnυκευτικiίς μας είλ1κpιV1είας καi τiίς ήθικiίς μας
βάοεως. .. Έαν ή Καθολικiι
Έκκλn6ία κρίνη, ας άνακαλέ6η τι\v καταΜκην. Προς τοϋ
το, αi άρχαί μας και ή δpαδlς
μας δεv άποτελοϋν έ μστόδων».
Στο τρίτο βιβλίο ,του «Ό α
γνω6τος Χάρτης τοϋ χρ1511α
νικοϋ Τεκτονιομοϋ» ( La Char
te incoonue de }a Franc Ia<;onnerie chreιienne, 1965)
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έJπρότ,εινε να ,άναλnφΘfί διάλο
γος; της; Έκκλrι6ίας; pε τον
<<κανονικο» Τεκrτον115ι1_.1ό.
Στο δ1ά'6τnp,α αύτο έκαλλι0ργrι6Ιε 1ψ0'6WΠtΚες; φιλ1κε ς;
6Χέ6Ιε1ς; 11ε έξέχοντας; τέκτονας:
και βοή!θηυε 6τl ς; έπαιφες; Έκ
κλn;6ίας; καi Τε
, κτον1611ου. Τον
Μάρτιο τοu 1961 6υνώ:δε
, υ6ε
τον αίδει6. . ichel Riqυet, μέ
λος; του Τάγ�ματος; τοu 'Infioϋ,
iεροκήρu,κα της; έκκλn51ας; τη,;
Παναγίας: των Παρ16ίων, Μην
Τεκτον1κι\ 6τοα του Λαβάλ,
που ό διακεκρφένος; αυτος;
κλrιρ1κος; ί!,γ1νε δεκτος; με πρω
τοφανεϊς; τφα ς; (βλ. «Τεκτον1κc•ν , ελτίον», Μάρτιος; 1962,
6ελ. 919 - 925) καi pίλn6-ε rrε
ρl άθεϊ6μοu. Έπίδης; ό κ. l\tel
]o r έιμε6ολ6βn.6ε για την 61J
V1όντn5.1 τοu Ύrηάτου Ταξι,άρ
χου TOU Γαλλ1κου Σκωrτικου
Τεκιτον16μοu κ. Charfes Rian
dey [)lε τον δ1ακεκρψένον J λη
ρικόν, ό όηοϊος; 0δήλw5ε
, οτι
«6τον Χpι6τιανΗψο τοu μέλ
λοντος; ύπάρχε1, όJι5φαλως;, θέ61<;; )[10 τον XPJ6110VJKO Έλευ
θεροτεκτον15,pό», καi ύπε6χέθη
να έ,ργα60fi )[10 τι\ν πρσ6•έγγι61. Ό κ. 1ellor ηρουεκλήθ:ι
καl προ6ωπικω ς; 6ε «λευκc ς;
έορτες;» για να IJ]Jλή6n, έικθέ
των έλεύθερα τις; άπόψ1ε1ς; του
1

ο

1969

περi Τιεικτον16'J1ου.
'Έτ<Η, οπως; λέγει ό ίδιος;,
«έρρίφθη ;p1!α γέφυρα». Ύπο
αλλας; '6υνθήκας;, δεν ιθα κρα
τοίί16ε. 'Αλλά, τώρα, νέοι όρί
(οντες; ,άνοίγονται ]JΙΠρο5,τα
6τον ανiθρωπο. 'Αναφέρει τ?.ι
παράiδειwα των προτε6ταν
των. Σψερα, ή έκκλn6ία των
καi oi 'ίδ101 ,άπολαμβάνουν τον
6εβα6μο και την γαλήνη, άλ
λα ατοv 16ον αiωνα rτους; έeα
νάτωναν ! Στο β1,6λiο του για
τους; <αωp16Ι)Jένους; άδελφου�,>
εγραφε ( 6ελ. 329) οτι «μερι
κοι Κ()JθΟλΙΚΟ1» θα Πpοχωρή
6
ι ΟUV ιllέα:ρι τοu υn;μιε1fου V'O
πουν δτι, Μον κόυμ,ο τοϋ 20αυ
αίωνος;, ή θέ61ς; του χρ16τιανοu
εΙναι ιΠ α V τ ο ϋ .καi 011 <<ή
ΠΟU6ία του δnιμιουργεi p\ν έ
χθρότnτα».
Ή ε'�6οδος; τοϋ κ.
lec Mel
loι' 6t0V ΤεκτονJ6Ι)JΟ ερχετω
60V ψυ6ικι\ 6UV0Πεια των CΙΙΠό
ψεών του γ1α τό, κατα βά161ν,
θpn6κευτικως; αψογον της; όρ
γανώ6εως; αύτiί ς;, καi της; :�κ5τραι1είας; του για την 6ι1Vέ
νωο1 των πν,ευμαιοκων δυνά
pεων κατα cτων 6υγχρόνων
κινδύνων της; ' Viθρω1πότnτος;.
ΕΙναι μια ού6ΙΟ16Ώ'ΚΤ1. προώθn6L<;; τοu οiκουμενJ!κοϋ πνιεψα
τος;.

α
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Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Είς τόν 'Ορθόδοξον ναόν 'Αγί
ας Τριάδος :ης Νέα; Ίόρκης έ
τελέσiθη Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ·η
Δοξολοyiα πρός τιμήν του Πα
τριάρχου Άθηναyόρα, έπ' εύκχι
ρί q, της συμπληρώσεως 20ετί:χς
α.πό -:fJ; α:,όδου του εί; τόν Θρό
νον τη; Έκκλ-ησίας τη; Κων
στα.νη νουπόλεως.
Της δοξολογίας προέστη δ Άp
χιεπίσrκοπος 'Ιά.κω6ος καί ελα6ον μέρος οι θρη,σκευτικοι ήyέτα.ι
των άλλων 'Ομολογιών και ο!
Όρθό6οξοι ιερά.ρχαι των αλλω'ι
ε'θνοτήrt'ων της Άμερικης.
Διά. πρώτηγ ψορά.ν Κληρικοί έ
-τέρων Χριστιανικών δογμάτων
μετέσχον ίεροτελεστία; είς Όρ
θόδοξον ν(Ι,όν. Σημείον της προ
όδου του Οlκουμενισμου.
ιιΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
'ΙΞΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΗ»

Έν τφ μεταξύ, πρό του Όρ
θοΙ?όξου ναου της δοου Νiτ-αρύ, στό
Παρίσι, οπου έτελείτο οίκο:.ιμε
νική δοξολοrία. έπ' εύκα.ιρίq, τη;
«Έ6οομάιδος ένότΥftος των χρ:
στιαvων», 10--15 νεα.ρα α.τομα
συ'ι'εκρότησα.ν δια.δήλωσιν χαί
έ.ικρα.όyα,ζον συνθήματα., &πως «'Ο
-οίκουμενισμός έπιτυγχά.νεται ε1;
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την
' βα.σιν και οχι εις :ην κορΙJψqν». Μέ: άλλα λόγια., χρειά.ζε
τα.ι ά.νά.πτυξις τοϋ Οίκουμενισμοϋ
ΚΑΙ είς την λαϊκήν 6ά.σιν.
Ι

'

Υ

,

'

ΝΕΟΚΑΘΟλΙΚΟι

Ό κ. Έρμίνιο Φιορίτι yρά.
:ρει στ-ό περιοδικό της Θ.Ε. 'Ιτα
λίας οτι ή Έκ-κλησία. rfδη εί'ια:
ε'Ι κοοθυστ-ερήσει, οσον ά.cρορά τόν
Οικουμενισμό, διότι ή Θεοσοcρική
Έτα.ιρία. ά.πό τοϋ 1875 εGεσεν ώ;
θεμελιώδη διά.τα.ξιν τ+,ν συνέ·,ω
σιν ά.νθρώπων κα.λης θελήσεως
α.νευ δια.κρίσεως πίστεως, cρυλη;,
χρώμα.τος κλπ. και τα. Ήνωμέν,:ι.
εθνη με'tα τον πόλεμον εθεσα.'Ι
τας ά.ρχας αύτας ώ; οάσιν ·τ:-rjς
συνεργασίας :ω'ι. Τούλά.χιστο·ι,
α,ς οείξη τώρα. εΨΧ Π'/ευμα. ανο
χής, πρiγμα. πού οέ'Ι συμ6α.ίνει.
Ό κ. Φιορίτι ά.να.ι:ρέρει οτι &.να.
πτύσσεται μία. κίνησις «Νεοκαθο
λ:κών», πού επιδιώκει κάποιον
θε�λο'(ίας ά.λλα.
?'JΎχpονισfό τη;
;
_
εpχεται εις ρηξιν με την εκκλ·rι
σια.στικήν ήγεσία.ν. Στήν Φλω
ρεν,ία, ή κίνησις α.ριθμοϋ κλη
ρικών ύπό τόv Δον 'Έν:σο Μά.
ζι και ή σύνταξις νέας θρησκε,J
τ: κης κατηχήσεως κα.τεδικά.σθη
ά.πό 't'Υ)'ί «Κούpια» της πεpιφε. 'Ε πισης
ι
c
,
,
ρεια;.
η vεα. κα..τηχη::ης
τώ'ι' Όλλα.νδώ·ι vεοκα.θολικών, έy-

ΙΛΙΣΟΣ

138

�- '
'
� '),ιο
κριιθείσα, (7,,πο
110\1
Χ'Υ,;Η,t\Ια.
'Άλφριvκ, έσηγμα.τίσθη άπδ το
Βα.τικα.vόv. Τά. σημεία. πού έπ•.
,
l.
"'
:,
Υpιvει
το, Β α.τικα.\Ιu\Ι
ειvα.ι
τα., :χ·
vα.φερόμεvα, στήv άπό·,φουσ1 ι του
περιφήμου «ά.λα.θήτου» του Πά
πα., προκειμέvου περί έομηvεία.;
ζητrιμά.τω\Ι πίστεω;, σ:J <<προ
πα.τορικοv ά.μά.ρτη:μα.», τήv :.ιετα'
' ευτροπήv του οϊvου τη; Θ εια.;
χα.ριστία.; είς α.ίμα, τ�υ �ωτηpοι, '
,
τήv δη·μιουpγία. τω\/ α.γγελων, το
άειπα.ρ'θέvον της Θεοτ�κου Υ.λπ.
Σε δλα. α.ύτά. τα. θέιια.τα. οί «Ν ΞΟ
κα,θολικοί» δια.τυπώ\c.υ\Ι έλsύθε
ρες ά.πόψεις, προ πα.•;τος άπ-::·
Χpούουv τήv α.ύθεvτία.ν της
Χλησια,στικης ήγεσία.ς χα.ί κη
ρύσσοντα.t ύπεp -:ij; tπα.vεζετ±
σεως κα.ί άνα.rθεωpήσεως τω\/
δογμάτων στο πvευμα. ,·ης συγ
χρόνου έποχη;, με τάσι v τονι_:>
:;εως του κοινωνικου ρόλου cη;
'Frκκλησία.ς. άvτί θεολογικου.

zι..

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Θ. Ε.

Συvηλθε σ:το 'Άvτυα.ρ της Ί ι
δίας το 93ov πα,γγvόσμιο\Ι συvέ
δριο\Ι της Θιεοσοφικης Έτα.ιρία.�
ύπο τήv προεδρία\/ ,ου Ν. Σρι
Ρr¼μ, &γα.πηrcου στους Άιθηvα.:
ους πvευμα.τικούς ανθρώπους.
'Ο . Σρι Ρά.μ μίλησε με θέ' κα.ι' το' α, να.λ � η θες
μα.: « Τ,ο ,..ι-J..Λ
ληθές». 'Είτcίσης πολλοί εr/4 τω·;
συvέδρωv ελα.οα.\Ι μέρος σε πvευ
μωτικο συμπόσιο.
Το έπόμεvο τεϋχος :-ου «Ίλ,
σου» θα. δώση στους φίλους :-ου
περ:λη:πτιιχ.ή εy.θεσι.
1

1

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟλΚΟΤΤ

Ή Riεϋλά.vη απεφά.σι,σε vά. τ:-

μ'ήση το'i Άμερι•ινα.νό συ\Ι'τα.
γμα.τά.ρχη Χέvρυ Σttryλ 'Όλ•/4οt"':
(1832 - 1907), ,συvιιδρυτήν της
παγκοσμίου Θεοσοφιχης Έτα.ιρία.ς, ,με τ+,ν έκδοσιv ,ε�δι'Κ(;υ
γρσ.μμα.τοσήμου.

'Ήδη εΙχε δοθη το οvομά. του
στά. σχολεία., πvευματι·ι<!Ε:ς όργχ
\Ιώσεις κα.ί δρόμους. Στήv αρχή
:-ου 1969 ά.πεκα.λύψθη στο Κο
λόμπο εvα.ς ανδριάς του, ειίς cρυ
σικ.οv μέγεθ, ος, επί της δδου Νόρ
ρις, ή δποία, μετωvομά.σ'θη είς
λεωφόροv "Οιλκοττ. Τώρα., 1.ό
γρα.μμα.τό>σημο. Πλήv της Βpε
τα.ννικης βοοσιλι•/4ης οίιΧΟγεv1είας,
κα.vέvα.ς α.λλος ξέvος δε· v έημή�η
ετσι. 'Επί πλέοv, το οvομά. τ'Jυ
μvηιμοvιεύ,εrτ:α.ι μεταξύ των έθvικωv
ήρώωv, στήv εLδιιχ.ή έτftσια, έορ
τή της Κεϋλά.vης.
Δtv εΙvα.ι περίεργο, μιά. ασια
τική χώρα. vά τιμά εvα.v Άμε
ρικα.vο 60 χρόνια. μετά. το\/ θά.
vα.τό του; Τί πρέαtει vά. fιτα.v α.ύ
τος κα.ί τί vά. ε-κ.α.με γι, α.ύτηv;
Έργά.σθψε γιά. τήv άνιεξα.ρτησία.
της κα.ί για. τηv ανα.!ζωογό·ιφι
του Βουδ· δισμου. Γι' α.ύιτh δεν τοv
ξεχvουv. Περισσότερα. για. τήv έΥ..
πληκτική ζωή του 'Όλκο-:-τ μπ'J
ρουv οί φίλοι του «Ίλισου» \1(1,
πληροφορ-ηθουv1 από τήv εχτετα.
μέvη βιογρα.φία. του, πού περιέ
χεται στον εvδικο τόμο ΕΠΙΛΟ
ΓΗ 1956 - 1958.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ό ίιδρυτής της «Έ-α.ιρία.ς Wυ
χικωv Έριευvωv», τοv· δ>ποίοv μία.
έγχ,υκλοιπα.ιδεία, ά.vωρέρει ώς...
'θα.v.όvιτα. το 1964, δια.νυει τό 94ov
ειτος της ζωης του. '.ΑJθrr,ια.ϊκη

1969

ΧΡΟΝΙΚΆ

έιφημιερίς έδημοσίευσε έ'ιοια.φέ
ρουσα. συvέmευξι μα..ζί του.
«Ά.Jφήvω -είπε δ "Αγγελ?ς
Τα.vά.γρα.ς- το βαισα.vι.σμέvον α.ύ
το σα.ρκ- ίον, πιστεύωv α.κρα.δάv
τως -και μόνον εις τήv θρησκεία.ν
της έπιστήμης, οϊα διεμορ:ρώθη
μετά. τήv ά1ιακά.λυψιv της ρα.διε
vερyεία.ς κα.ί της διασπά.01εως του
&τόμου. Δηλαδή, τ+,v τα.υτ6τ·ητ;ι.
ϋλης καί έvεργεία.ς. υο εστl 7"/'j 'ί
εν τ'Υ,j πρα.γμα.τ�κότητι α.'Μtα.ρξία.
της ϋλης με το μέγα. συμπέρχ
σμα. κα.τα.ρρίψεως τιiJv ύλιστικCιν
6'εωριών κα.ί τήv πεφαμα.r�:ική ι
ά.πόδειξιν ύπά.ρξεως μια.; πα.ντ,
δυvάιμου κα.l παvσόφου δημιουρ
γικής δυνάμεως, μή εχούση;; τί
ποτε το ά.vθρώπιvο•ι κα.l ά..πο,z
λούσης τό σύμπαν κα.ί δλα.ς tά.;;
μορφά.;; τη;; ζωής εμψύχου κα.l
μή ύπό μορφήν ήλεκ-:-ρικης πυ
κνώσεως πρωτονίων κα.l ήλ,εκτp-:;
vίων».
ύτο ε!να.ι ενα. άπόσπα.σμα. ά.
πο τήν «tπιστημοvι-κ+, διαJθήοcΎj»
του. Προσέθεσ,εv &τι έτοιμά.ζετα..
vά. ά..πέλθη με τήv θλίψι δτι τό
εργον του δέv έ,πέτυχε κα.l δε?
Μέζησε. «'Η ί1δρυσις ----aεΙιπε
της Έτα.φία.ς Wυχικώv 'Ερευ
νών, ερευνών α.ύΟ"tηpώς επιστη
μονικών, ύπήρξεν πρόωρος δ:ά.
τόν τόπον μα.ς, δπου τό πλείστον
η άδιαιφορεί, η έξα.-κολουθ-εί vά
δι, εvτυπωσια.κας
,
'
' δια.ψερετα.ι
'
εν
σεις των ψυχικών φα.ιπα.ρεξηγή'
, :) ,
δ-e '
vομενων κα.ι α.υταπα.:-α.ς η ,zy επικοινωνιών μ,έ πνεύματα. ;ιεκρGιv.
Κρίμα. εις -:-ήν προσπά.θεια.ν δι' εv
sθνος μ,έ τήν κληpονομία.ν των
Πυιθιών κα.ί των Μα.vτείωv, τό δ
ποίον ειrφεπε νά. προηγητα.ι έπ�
τοϋ πεδίου α.ύ>τοϋ».
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Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕλΕΥΙΙΣ
ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
ιιΔΕλΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣΗ

Ό κ. Κωστ·ης Μελισσα.ρόr:ο,,
λος, κΙJ.τά. τήν :Qεv. Συνέλευσ:ν
της 6 ΜΙJ.ρτίου 1969 του Συλλό
γου ,�Δελφικέ; 'Λ.μφικτιονίες» έ
δήλωσεv &τι ά.ποχωρεί &πό τrις
θέσεως του Προέδρου, διά. vά. λει
τουργήση δ όμος της ζωογόv'Jυ
α.•ια.vεώσεω; κα.l ηύχα.pίστησε τά.
Μέλη διά. τ+,v έμιπ ιστοσύ•ιψ κα.:
τήν &γά.πηv με τηv δrποία.ν το?
περιέ6α.λα.•ι κα.:-ά. τήv πεντα.ειτία.ν
της θ ητεία.; του ώς Προέδρου.
'Ακολούθως άvέφεpε τά.ς εκ,δηλιΊ
σεις, τά.ς έκδρομά.;; είς &ρχα.ιο
λογικούς τόπους κα.ί τα.;; οιΙJ.λέ
ξεις α.ί δποία.ι ώpγα.vώθησα.ν εις
r:Ι:ιν Πα.ρvα.σσόv κα.ί α.ί δποία.ι
fισα.v:
Τήν 7 .11.63 του κ. Π. Ζέρ6α. «Δεi λφοί - Μα.mείοv - Δελ
φικό Πvευμα».
Τήν 19.12.63 του κ. Δφ..
Ίωα:;vίδη «Τό Μα.ντείο·ι των Δελ
φών».
Τήν 9.1.64 τοϋ κ. Εύθ Παπα
δημητρίου «'Ο μυθος του Ί-\:τ�:όλ
λωνοζ)>.
Τήν 13.2.64 του κ. Ίω. Κου
-:�σοχέρα. «Οίκουμεvική Πνευμα.r�:ι
κ+, Άμφικ-τιονία.».
Τήν 2.4.64 της κ. Σοφία.; Βου
γιου•ιιλά.κη «Δελφιιχές Άμφικτιι,
νίες ε�;; , -:-ή·ι σύγχρο•ιον πα.γκό
σμιον ιδεα.·ι».
Τήν 5.11.64 της κ. Γιούλα.;
Μα.ρκά.κη «'Αρχαία. Μυστήρια.
κα.ί Δε1 λφοί».
Τήv 3.12.64 της -κ. Σοφίας
Πα.πανα.στα.σίου «Περί Διονύσου».
Τήv 21.1.65 τοϋ κ. '.Α!θα.Υ.

14.0
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Πα.παικωνστ-α.ντίνου «Πα.ιδα.γωγι
κα.ί ά.π6ψεις περί τeιυ συγχρόνου
Διιδα.w:-ηρίου».
Την 18.2.65 του κ. Χρήσ-τ(')υ
Σολομωνίδ1 ου «Στην ίερη Γη του
'Απόλλωνος».
Tr,v 9.12.65 του κ. Κωστη
Μελι �α.ραπούλου «Δελφοί κ:χ.ί
' μ:pι-κτ:ονίες».
Την 24.2.66 r;-ου κ. Γεωργίου
Κουρ·ιούτου «'Ελληνικοί π·ιιευμ:χ.
-:ικοί -:πόχοι».
Τήν 17 .3.66 του κ. Π,χ·ι. Ζέp6,χ «Τά. ά.γά.λμ.,χτα. του Μουσείου
των Δελφών κα.ί ή β,χθύτερη εv
νοια. του συμ:6ολισμου των».
Την 1.12.66 ι,ου κ. Ευ,χγγ.
Φωτιά.δου «'Ήθι-κή, έiθνική κ,χί
πολιτική έvb:-ης τω•ι ά.pχα.:ων
Έλλ 'vωv».
Τήv 14.3.67 του κ. Κωστη
Μελισ.σ:χ.pΟ'Ιtούλου «Οί πρώτοι
'Έλλη-ι ε; σοφοί».
ΤΩ.ο; έξέθεσε μερ:κέ; ,χπο
ψεις επί τίΪ)'/ σΚΟ'Ιt(ΟV κα.ί κ:χ.τευ
θι1v�ωv του Συλλόγου, είπώv τά.
έξης:
«'Ο .... ύλλογος «Δελφ:κέ; Ά;.ι.
φ:κ.τ:οvίε;» &.πο6λέπε: σ:-ό vά. κα.λ
λι,εργή•ση κ:χ.ί νά. δια.δόση τή ΔΩ.
φ:κή 'Ιδέα. σ-τόv κόσμο, δηλ. τήν
ά.νά.y-κη κα.ί ιίφα:ότητ,χ της εί?, η
νικη; δ:α6ιώσεω:; λαών κα.ί &τό
μων, εξω <iπό κά.θε πολι :-:κη i
πιρροή. ά. δ:α.cρυλάξη άμόλυντ η
,ήv ίερή φλόγα. του Δελψκου Ίε-
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ρου, ή δπο1α. πρέ,πε: νά. φωιττίζη
τη σ'Κέψη, δδηγώ'Ιτα.ς την σέ σω·
στό lισορροπrιμέvο στοχαισ:μό, κα.ί
vά. θερμαίvη την κcφδιά. τώv άvυ
σ>τερόοουλωv άγθρώ,πωv σέ εpγα.
ά.γά..πης κα.ί άρετης. Νά. έvισχ_ύσrι
τό Ά,πολλώvιο Φως, ιίπε,ρα.σ,πi
ζοvτας τίς ά.ρχές t'ου ά.νιθρωιπ,
σμου, την ελευθερία. της σκέφεως,
τήv ελευθερία. του λόγου, τ+,v �
λευrθ1ερία. της συvειδ'ήσεως, τ;rι ν
προσήλωση στή cριλ7..λληλία. κιχί
την άpετή.
»Μ,�ρικοl κά.vουν :ό λά.θος νά
νομίιζουv &τι δ Σύλλογός μ:χ.ς εχει
τοπικόν η λογοτεχvικόv χα.ρακτ·7j
ρα δ,τι άvαcρέρετα.ι είς τούς Δε, λ
cρούς. Όσοvδήποrτε καί α.v εΙvχ:
ί•ερός δ τόπος των Δελφών, δ
Σύλλογό; μ:χ.; δέv εί·ι:χ.ι τοπι-κός:,
δπως δέv εί·η: κα.ί λογοτεχvι•..ιό;.
Είνσ.ι πα.γκόσμ:ο;, είvα.ι πχvα'/
θpώπιvος, δπω; ιπα.γκ6σμια. κ:χί
πα.v:χ.ν·θpώπ:vη κ:χ.ί άθά.·ι:χ.τη είν:χ.ι
·ή Δελφι-κή 'Ιδέ:χ..
Τό Σωμ:χ.τείοv μα.; δέv εί'ηι
έπ:τρεπτόv vά. άποτελέση τήv ε•1κ:χ.ιρία.v ίκ:χ.v01tο:ή,σ,εως f-Ι<α.ταίω-ι
καί άκα.ίρωv ψλοδοξιώv κα.ί ά.το
μ:κώ·ι πpο6ολών. Προσφορά. ύπη
ρεσία.ς κα.ί οχι τιμη:ική διά.κρι
σ:ς πpέπ1ει vά. συ·ιια�:-α. τr;v �διό
τrια των Μελών του Διο:κ. Συμ
βουλίου του Σωμ:χ.τείου μ:χ.ς. Ώ;
iκ τούτου έπιμtvω &,;ενδ6τως vά.
άv,.-ι�..ιοοτασταθώ ε1ς '7ήv θέσιν του
πpΟ'έδρου».

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΙ ΠΟΥΡΗΙ
Έγκα.τέλειψε τό-ι :ρυσικόν κό
σμον, α.γων τό 3ον ετος της φυ
σικ'ίjς ":ου ζωη;;, δ Μιλτιά.δης
Πcυρ'ίjς, εξοχος προ-σω,πικότης
της οίκονομικ'ίj;; οσον καί της
πνευμαιtι-κ'ίj;; ζω'ίj;;, θαυμασίω;;
συνδυά.σας τά προσόντα. τοϋ %ερ
οώου κα.ί τοϋ λaγίου Έρμaϋ.
f'εν-ι�θεί;; εί;; το'ί Πειρα.ιά, τό
1 6, έ:mούδ�σεν ε1 ;; Εύρώπην
χημεία.ν, πολι-:ικά; καί οίκονομι
κάς έπισ:ήμα.;, δ:ά νά έπιδοθi,j
είς τήν διεύlθυνσιν καί ά.νάιπτυ
ξιν τ'ίj;; Ύ'iωσrt'ίj; βιομηχα.νίας.
Φύσ:ς δμω; βα.θύτατα. πνευμα.τι
κή κα.ί έρευνητιική, ά.πό -,.εα.ρα.ς
ήλικία.;; άιφιερώθη εί; τήν έσω
τερική·J :ριλοσο:ρία.'ί, διά -ιά ά.να.
δ,ειχιθ'ίj είς Μέγα'ί Διδάσκα.λον
τοϋ Έλληνικοϋ Τεκrον:σμοϋ. Διά
τόν Μιλτ:άδην Πουρη-ι δύνα.τα.ι
νά λεχθ'ίj βασίμως δτι ή έσωτε
ρικr, φιλοσοφία. ύπ'ίjρξε τό κλί
μα. δλοκλήρου τ'ίj; ζω'ίjς του, δι
ότι έμυήθη κατ' έξα.ίρsοσιν εί;; ή
λικία.'ί μόλις 20 έcών, τό 1906
(Ξ-1ς τή't Στοάν 'Αττικός' στήρ),
, ,
,
,ι .-Λl\
vαισε, ν ει;
ε't'
α., �,
το' α.-ιωτα.τσν
-,ιωμα.
τοϋ Μεγάλου Δ:δα'j'χ.άλου (1926
- 1931), δπερ καί τaϋ ά.πενεμή
θη Ε.Χί'Ο7ε ίσοοίως έπί τψi,j, έιπί
σης ά.ν-ηλθεν ε1; τόν &.νώτα.τον
βαι�μόν τοϋ φιλοσοφ:κοϋ Τεκτο
νισμού κα.ί κα.τέ.στη έγεργόν μέ
λος τοϋ 'Υπάτου Συμβουλίου.
'Έκ των bδρυτών της Στοά;
Μια.ούλης τοϋ Πειρα.ιώς, διετέλε
σsο Σεβάισμιος Διδά:.σκα..λο;; α.1}τ'ίjς
έrπα.νειλημμένω;. Τό 1910, εί;;
ήλικία.ν μόλις 24 ετών, άνηλθsον
είς τό ά.ξίωμα. μέλους cijς Μεγά-

λης ' να.τολ'ίjς της Έλλάιδος.
'Εκ τώ•ι ίδρυτών τοϋ σωμα
τείου « έΙJ. Ζωή», συντηροϊί'Jτος
Κυριαικά.τικον σχολείον έργα.τί
δων, τοϋ άποίου ή λsο:τουργίΙJ.
διε-κ6πη μετά cY)V Μικρσ.ι:::rια..τι
·ι<ή'Ι καταστροφήν.
Έ ι< των ίδρυτών 7'ίjς Φιλα.ν
θρωιπι'Κ'ίjς 'Εταιρία; Πειραιώς, μέ
δράσιν λία.ν ά.ξιοσημε:ωτον.
, Μι χ.pα.σ:α.τικην
, -:ρα.Μετα., την
γωδία.ν ά.νέπτυξε'ί ίδια..:-τέρως
ζωηράν δρα.στ ηFιό7Ύftα., διά της
όργΙJ.νώσε, ω;; ά.ποστολ'ίjς Μικρα.σια.των
προ' ς τα.;;
'
' ξενα.ς
,
- -:εκτονων
ΤΞ-κτaνικ-Χ;; δυνάμεις πρός ζώ
σα,γ ά.φή,γφιν της τρα.γωδία.ς κα.ί
όργάνωσιν βοηθείας. uΟταv, τό
1923, ήλ1θεν είς cY)V ΈλλάJδα, ά.
ποστολή τ'ίj;; όpγα·Jώσεω;; «Βοή
θεια, 'Εγγύς Άνα,τολ'ίjς», της δ
ποία.ς μετείχον έπ::ρα,νεί;; Άμερι
κα.νοί τέκτονες, εκλήθη α.πό τήν
κυβέρνησιν δπω;; μεριμνήση, ύπό
tήν ίδ• :ότη7α. μέλους της ά.νωτά
της Τεκτο'iικ'ίjς Άpχ'ίjς. δ:ά τή,,
ά.πονcψήν τιμη-τικώγ τίτλων, έ.πει
δή οίi:ο:, έκ των νόμων -:ώ·J 'Η
νωμένων Πολιτειών, ημποδίζοντa
εί;; άποδοχήν πα.ρα.σ-ήμων.
Τό 1941 συνελήφθη ύrπό των
Ίτα,λων και έπρόχει :ο νά. ε�σ
α.χθη εί;; δίκην, ά.λλά. διεσώθη
χάρις ε1ς τ+,ν προσωπικήν ε.πέμ
βα.σιν τοϋ τότε ά.ρχιεπισικ.όπου
Δψασκηνοϋ, οστι;; έντόνω;; ηξίω
σε τήν ά.πόλυσίν ταυ, ώ;; στενοϋ
κα.ί ά..φωσιωμένου συνεργά.του της
'Ε-ι<.κλησία.ς είς τόν φιλα.1θρω-πι
κόν τομέα..
Πράο;;, ώς δ α.ληθής πνευμα.<τι0
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IΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣI
Η ΣΤΝιΔΡΟΜΗ Ί1OΤ ΙΛΊ1ΣΟΎ'
Ή ειτησία σι,,,δρομή του «Ίλισοίi»
δ�ά τό 1969 εlναι δρ,χ. 60. Παρα
,καλοίiνrται δσοι δέν άm:έιστειλαν την
συνδρο,μή τους διά τό 196�, νά -τήν
ά.ποσ-τείλουν τό δυyατόν ταχw:εροrν.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοϋ «Ίλ�σοϋ», Δραγα
tσανιου 6, οροφος 6ος, (Πλ. Κλαυ
θιι
, ωνο;) εlναι άνοuκτά μόνον κάθε
Δευτέρα καί Παρασ-ι,ευή 11 - 1.
ΕΜΒΑΣΜΑΊ1Α
Παρακαλοuιιεν άποστέ,λλετε ιιέ -τα
χιιδρομιχ· :11ν έπιταγήν είς τήΥ διεύθυ,
σιν: �Κωστην Μελισσαρόποuλοv, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Απο
στολαί ιιέ τρα.πεζιιτιr-tάς έπιταγάς η
έντολά;, μάς δυσr,ωλεύουν. Νά ά,α
γράφεται καθαρά τό όνοματεΙΠώ, υιιον
καί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέω;.
ΠΑΛΑΙΑ 11ΕΤ ΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόιιων παρελθό•vτων ετών
δρα.Χ)μαί 60. Τι1μή τεύχους δρχ. 10.
Λicν {ιπάρχουv ιι,ε�ιιοvω,ιιένα τεύχη
ύπ' άριθ. 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14 -

κός α.ν'θρωπος, ά.λλά. καί δραστή
ριος, fιτο έξαιρέτως προισφιλής
είς πά.ντας. Ό θά,νατος της τό
σον εύγενι-κης φυσικης μορφη;;
αύτης της έξόχου πνευμα.:τι-κης
ύπά,ρξεως εθλιψε την σωρεία.ν
των φίλων του, μεταξύ των όποί
ων καί οί συν,εργά.ται του «Ίλι
σου». Ειθε τό πνευμα. του νά.
προχωρήση -καί νά. ά.ξιω'θη της
Αίωνίου Άνατολης, είς ά.vταμοι6ήν μιας ζωης εύγενους -καί ά.
ψιερωμένης εις ύψηλά. ιδανικά.

18, 23, 25, 28, 29, 33, 44, 49, 50�
55/6, οϋτε τόιμοι 1956, 59, 196r.!.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝ ΣΙΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στού; κατω
τέρω συ,νδ
ι ροιιητάς μας, επεσ,τράφη
σαν άπό τό Ταχυ'δρομείον με την ση
μείωσι, : «ιιετώ,χη.σε» η «άγνωστος».
Παρσ:-tαλοίιvται δσοι τούς γνωρίζουν
νά τού; είδοποιή.σουν η νά μάς δώ
σουν τά; διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Δη,ιι. Γεωργανας, Καλλιγά 11.
Χρυσ. ΚαραγιάΥνης, 'Αλφειού 11 13. Πέtτρος Μωραιτης, Βαρδου.σίων
13. Δέσπ. Νuκολάου, Ζωοδ. Πηγης
21. Κ. Σοφιανός, Θήρας 34. Διον.
Σιπέ-vττζας, Χαρ. Τρuκούιπη 72. Χρ.
Σύριμ,ας, Φυλής 34,α.
ΕΙΙιΑΡΧΙΩΝ
Nw.. Βιτώριος, Κ. Π-tόιτση 12α,
ΠόJτραι. 'Αθαν. Ποίiρνος, Γ<εωπόνος
Α.Τ.Ε., Μlελιγαλα.
Κ'Υ'Π ΡΟ Σ
Τεύχη «'Ιλ�σοίi», τόι.ιοι καί βι6λία, στό Βι6λιοπωλείον 'Αντωνίου
Στυλια νοϋ, Λειιεσός.
ΣiΕ ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩΤ!ΕJΝΟΊ1Ε Ρ ΟΤ Σ
Έγκατέ1λειψαν τόν γήϊ,•ον βίον:
Νίr,ι,ος 'Έκιντζόιγλου, Άθηναι
Νικόλαος ΖοuμπουλίJδης, 'Αθήναι
Γεώργιος Σερειμέτης, 'Α1θη,·αι
Μιλτιάlδης Πουρης, 'Αιθηναι
Αuμι,λία Ζαρίφη, ΆθηΥαι
ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Άνώνιμος συνεισέφερε δρχ. 3.000
ύπέρ των bχ,δάσεων της Θεοσοφιιχης
Έίταιρίας έν ΈλλόJδι.
Ό κ. 'Ιω. Ν. Χαρίιτος μας άιπέ
στειλιε δρχ. 300 ύπέρ της Θεοσοφι
κης 'Εταιρίας έν Έ:λλά.ιδι, είς μνή
μην Αtμιλίας Ν. Ζαρtφη.

1969

ΜΕ'Ι1ΑΞΤ ΜΑΣ

ΒΙΒΛ]Α
ΠΟΎ' ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(Μέ τή σειρά λήψεως)
Ν. Παναγιώτοιι: Ό μύθος τού οί�ου
-τού 'Αγαμέμνονα, Λειr-ιωσί.υ. 1968.
Ρούλα Παιπαδημη.τρίου: Πρωτοχρο
νιά 2.000 μ.Χ., Θεαιτριrι.ή Σκη,ή,
Θεσσαλο,ίκη.
Κώστας Π. Καρυδά,κης: ΠηλιωρCιι
κη Λαογραφία, Βόλος.
Άριατείδης Καvδηλάπτης : Χαρού1με,,ο Σχολείο (Σσχολιrι.ά ποιήμα
rtα), 'Αθήνα 1968.
Πέ.τρος Μ. Μαριδάκης: Ό θάΥατος
τού φύλακα - άγγέλου (Ποιήμα
rtα), 'Αθήνα 1968.
Ρένα Γρυπαίοιι: Ίruμ6ης 'Α,α6ρύ
ισματα (Ποιήματα), 'Αθηναι 1968.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Κρητιrι.11 'Εστία (183/'Ιουν. 68, 184/
Ίοιιλ. 68).
Τό Έλληνι,κόν Φως (23-2'4/Νοεμ. Δε,κ. 68).
εα Ζωή (-1/Ό,κτ. - Δεκ. 68).
'Ηuτιειρωτι,,ιή 'Εστία (200/ iοΚ. 68).
Π,,ει\ιιατuκή Κίυιρο; (100-101/Ίαv.
69).
Σμύρνα (9/Ίαν. - Φε6ρ. 69).
Ό Κασμος της Ψι,χη; (215/Φε6ρ.
6 9, 216/Μάρτ. 69).
Περιοδικόν 'Ελλη,ίδων Βορείου Έλ
λά.δος (101/Ίαν. - Φε6ρ. 69).
Κρίικος (Λο,,δίνου) (218/Φε6ρ. 69).
Ή Χαραυγή της 'Αληθείας (16/Φε6.
69).
Φυσιολά.τρης (2-15 - 246/Μαρτ.
- Άπρ. 69).

•ο

ΑΛΛΗλΟΓΡΑΦΙ:Α
'0 είδιικός rτόμος «ΙΛΙΣΟΣ,
'Εστιλογή τριετίας 1956-1957-1958»
ημαιται χρυσαδετος δρχ. 90, άλλύ.
δια τούς συvδροιιητάς τού «'Ιλισού»
μόνον δρχ. 70. Προτιμοϊjμεν τά έμ-
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6ά,σμαιτα νύ. γίΗ,ηπαι διά τα,χυδρο
μ�·κ:ης έπιταγii,ς, δπισθεv τού άπο
κόμματος της όποίας νrι άναγράφε
ται ή α1τία της άπ(}στολης των χρη
μάιτωv, π. χ. «Σιινδρομή 1969», η
<<Τόιμος τριετίας» η ό συγγραφεύς ,καί.
τίιτλος τού βι6λίου τού ό.ποίου ζητεί
ται ή άποστολή. Δέv ά.�ταιτείται
πράσθετοv διύ. ταχuδρομιιχ,ά εξοδα
άποστολής, ή ό.ποία ένεργείται ά,μέ
σως. 'Όσα βι6λία δεν άναγράφον
ται είς την 11' σελίδα τού έξωιrύλ
λου εχου,• έξαντληθη.
Ζ. Γουγ. Η.Π.Α. 'Ελήφθησαν τά
αρθρα. Θά δημοσιiοιιθούv έν καιρφ,
διάτι προηγε�ται πολλή ϋλη. Εύχα
ριιστοϊjμεν δι' δσα γράφετε.
ΑΝIΤ]ΠΡΟΣΩΠΟΙ <�ΤΛΙΣΟΎ'»
ΣΤΙΣ ΕΠΑιΡΧΙΕΣ
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος.
Δράμα: Χ. Χαραλάμπους.
Ζάκυνθος: Ν. Ταμnαλnς.
Ήρ6κλειον: Λ. Κουνrτfις.
Θ0σσαλονLκn: Γ. Βαρδνος.
»
Ν. Δραγώνας.
>>
Δ. Νά.οκος.
Καβάλα: Ήλ. Καρελλδς.
Κάλυμνος: Δρ. Κωλεττnς.
Κομοτινή: 1. Ζωrγραφόπουλος.
Λάρισα: Π. 'Αργυρόπουλος.
Μυτιλήνn: Γ. ΚiCΙΚαδέλλnς.
Ξάνθn: Εϋελnις Ράνος.
Πάτραι: Δ. tι!ιχαλίνος.
Ρόδος: Μ. Φωσ,τιέρnς.
Σύρος: Π. Ζαραφωνίmς.
Τρίικαλα: Χρυσ. Ζήσnς.
Χαλκίς: · Ιω. ΧριστοβΟΙσίλnς.
'Α,μμόχωστος: Άνδ. Τσόκκος.
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανου.
Λευκωσία: 'Αχ. Ζαβαλλnς.
Πάφος: Κ. Καθnτζιώmς.
Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος.
Χαρτούμ: · Ανδρ. • Ακόμας.
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