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Δοχ.

Το Κλειδί της θεοσοφCας αδ. δΟ δεμ. 70
20
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Μελέτη έπί της Συνειδήσεως αδ. 60 δεμ. 70
JO
:.
Προς την Μύηιην
10
:.
Μετενσάρκωση
10
:.
Κάρμα
10
C. Leadbeater
Σ' έκείνους που πενθονν
10
Besant-Leadbeater
Ό Άστρικος Κόσμος
30
Ed. Arnold
Το Φως της 'Ασ(ας
Th. Pascal
Ή θεοσοφία είς όλίγα κεφάλαια
10
J. van der Leeuw
10
Θεοί έν έξορία
Ν. Sr: Ram
Προσέγγισις πρός την Πραγματικότητα 30
»
30
Αί 6α-Ιtύτεραι οψεις της Ζωης
•••
•••
15
Φως στην Άτραπb
Krishnamurtί
Στα πόδια του Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
Jt
20
Το Βασίλειον της Ευδαιμονίας
20
Jt
Ή Πηγη της Σοφίας
Jt
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931- 34 εκαστ. 30
•
10 Όμιλ(αι εtς Όχάτ 1944
80
70
•
'Ελευθερία, ή άρχή και το τέλος
•
Στοχασμοl πάνω στη ζωη (Β' σειρα) 70
•
'Εκπα(δευσι και σημασCα ζωης αδ. 45 3εμ. 6::.
Κ. Κιτρινιάρης
40
'Απολλώνιος δ Τυανευς
Γεώργ. Μαλτέζος
50
Ί'α Έλευσ(νια Μυστήρια
Κ. Μελισσαρό:ιι)\·)n,;
Άποκρυφισμος και Μυστικισμος αδ.25 δ. 40
�δ. 40 &μ. 60
:t
Μ ελ ε τή μ α τα
Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α
c'ίδ. 60 &μ. 70
:t
Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70
�
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεων)
:.
20
:.
c'A γνώστφ Θεφ:.
10
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣ Ο Σ:), Τόμοι 1960, ·61, 63, 64, 65, 66, 69 χ.αρ'tόδεtοL εκ.(ΙJσtος δρχ. 60.
cΙΛΙΣΟΣ:. Έmλογχ\ έΊώv 1956-1957 -1958 χρυδόδε.τοv 70
Δια τουι; δυvδρψnται; του cΙΛΙΣΟΥ:. 60
'Αποστειλατε τό άντLτιμον, διά νά. τά λά.Ι\ετε ταχυδQομικως.
Η. Ρ. Blavatsky
�
Annie Besant

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑ!

ΑΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟ.ΑΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Αραyατσανίου 6 <Πλ. Κλαυθμώνος>, ΑΘΗΝΑ 1 - 122

,ιευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής iίλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ
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*

Μάρτιος - Άπριλιος 1970
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ΤΕVΧΟΣ 80

Εοφία -ιών αίώνων
'Όσα νεμε�ς τ4'> πλησίον, αύτός μή ποίει.
ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ
"Ο μισείς, μηδενί ποιήσnς.
ΤΩΒΙΤ (Παλ. Διαθ. 4, 15)
'Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν.
ΙΗΣΟΥΣ (κατό: Ματθ. 19, 19)
Πάντα συν οσα αν θέλητε ίνα ποιωσιν όμίν οί ανθρωποι, οϋτω
καί ύμείς ποιείτε αύτοίς.
ΙΗΣΟΥΣ (κατό: Ματθ. 7, 12)
Είθε ή άγάπη νό: πρωτοστατft παντός λόγου καl παντός fρ
you ύμων. Μή λησμονητε ούδέποτε τό yνωμικόν «'Ό σύ μισεϊς,
έτέρ� μή ποιήσnς». Κατανοήσατε, προς τούτοις, καί gτερον πα
ράyyελμα: «Πραττε �ίς τούς άλλους παν δ,τι καλόν έπιθυμείς
καί ουτοι νό: πράττουν είς σέ».
(ΤΥΠ I ΚΟΝ μυήσεως εlς τόν Α' βαθμόν του Τε'κτονισμοϋ)
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ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

Μιλάει ό 'Ασ-ι-ροναύ-ι-ης
Βλέπω απ' τό φινιστρίνι τό φεγγάρι.
Θαvαι μαΧρ,,ά χιλιόμετρα έκατό.
J\lοιά Η ξtρό και σκοuρο, δί χως χάρη,
Τσιμέντο απfλπισμένο κα\ φριχτό!

l Ιέθανt τό φεγγάρι, πού τό ύμνούσαν
τρανοί ποιητές με λόγια ιρωτικά.
Τό ζιίJνt ι απιλπισία. Θά τό μισούσαν
uν τό γνωρίζανι:, πραγματικά.
Κ' ιρχόμαστι δω πάνω απ' τ{1 γλυΧειά μας,
τi ι ν ϋμορφ11 και καρπερή μας γη,
;ιού με χαρ�ς γιομίζει την καρδιά μας
δλα μαc; τά χαρί�ει με σιγή.
,'1

Χρυσάφι άμfτρητο πε.τιέται τώρα
γ.ά τούτο τό τσιμfντο τό φριχτό
/.αί σϋύνουνt σ ηΊ γης την ί'διαν ωρα
ανθρωποι από τtΊV Πtίνα η πυρετό!
Κι &κόμα γ_' 1Ί κατάρα το,ϋ πολέμου
τρελλαίνει την αv&ρώπινη γενιά
πού κόπουc; καί παρά ξοδεύει - Θέ μου!
για ν' αποχτήσει τ' ονομα φονιά!
Κοιτάζω απελπισμένα τό φεγγάρι
κ.αί μαύρες σκέψεις μοvρχονται κι οργή ...
"Αχ! ναδι'νεν ό Θεός αυτη τη χάρη:
νά σ,..εφτοϊ,με τό� "Ανθρωπο, τή Γη.
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ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

,

'Α ροη
Του ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
'Η 'Αρόη, παναρχαία μικρτι
πόλι:, τ-:>π01'tετείτ ιι εκεί δπου cl
ναι σήμερα ή ακρόπολις καί τό
φρούριο των Πατρών. Πληρο
φορίες ίστορικέ; bέν ύπάρχουν.
Εύρισκόμεθα σε χρόνους προί
στορικού;. 'Ό,τι γνωρίζομε γιίι
τού; καιρούς εκείνους προέρχε- ι.
ται u.πό προφορtκές παραδόσεις,
πού εφθ-ασαν στα χρόνια μας
πί1 διαφόρους συγγραφεί; τη;
ίστορικη ς εποχής. Λίγες ακόμη
πληροφορίΕς προέρχονται από εύ
φ1ματα αρχαιολογικr\ των χρό
\'(Ο\' εκείνων.
'λπό τί; πηγές λο:πόν αυτέ;
y,·ωρίζcμε δτι ή σημερινίι 'Αχαία,
ό νομό; δηλαδή, κατά τα Πελα
σγικά χρόνια εlχε τό σνομα Χί
γιαλός, δηλ.. άκρογ,αλιά η καί
Αίγιαλεία.
• Η μύησις τοϋ Τ ριmολέμοο διδα
'Όταν, γι",ρω στό 1400 π.Χ.
σκάλοο τοϋ ίδρύσαντος τήν 'Αρόη
κατέλαβαν τόν Α.ίγιαλό οί ''Ιω
Εύμήλοο.
νε;, πού ηλ&αν άπό την 'Αττική.
εύρίσκοvτο σέ ακμή, εκτός άπό
Έγλυκάδα καί ή Μεσiiτις, πού
η'1ν 'Αρόη, και δυό ο.λλ.f_ς μικρές
1110 κοντά στην σημερινή μονή
πόλεις της περιοχης αυτης: Ή
τοϋ
Γηροκομείου.
"Αv&εια, πού την
τοπο{}ετοϋν
Τίς τρείς αυτές μικρές πόλεις
εκεί πΟ'\.1 εtναι σήμερα τό χωριό

u
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ιίς συνέδεε κοινή λατρεία. Τοrυ
το φαίνεται και από τον κοινό
Ναό που είχαν αργότερα, της
Τρικλαρίας 'Αρτέμιδος, της {}·ε
α; της άγνότητος. Είχε ή {}·εά
"Άρτεμις εδω τό επώνυμον της
Τρικλαρίας για νά καταδειχ-&η δ
τι τό 'Ιερόν της άνηκε σε τρείς
κλήρους, δηλα δ11 σε τρείς περι·
φέρειες των τρ\ωV μικρών πό
λεων που άνεφέραμε. 'Ο τ αός
αύτός της {}εας 'Αρτέμιδος το·
πο{}ετείται κάπου κο�ιτά στα ση·
μερινά Σιχαινά.
Οί 'Ίωνες ποrυ ήλ{}αv άπό την
'Αττική t:'ζησαν είρηvικά με τοrυς
αυτόχθονες Πελασγους περίπου
τρείς, αίωνες. Ή περιοχή μάλι
σια εlχε λάδει τον καιρόν έκείνο
τό ονcμα 'Ιωνία. Γύρω δμως στά
1100 κατέδηκαν άπό τον Βορρά
οί Δωριείς, φυλ11 έλληνική.
Ί-Ι κά{}οδος αύτων, κα{}ώς εΙ
ναι γνωστόν, εφερε μια γενική
άναστάτωσι άπό την οποία δεν
ξέφυγε και ή περιοχή αύτή. Οί
ωριεί; δεν ηλ{}αv δέδαιια εδώ,
άλλα εδιωξαν τους 'Αχαιους α
πό την 'Αργολίδα καl την Λακε
δαίμονα, κι' εκείνοι κατέφυγαν
κοντά στους 'Ίωνες τοϋ τόπου
τούτου, τοϋ αλλοτε Αιγιαλού.
Οί σχέσεις δμως Άχα ων καl
'Ιώνων δεν στά{}ηκαν ειρηνικές.
'Επεκράτησαν στο τέλος οί 'Α
χαιοί καl εδιωξαν τους "Ιωνας,
1Ί δε χώοα της 'Ιωνίας πηρε τό
οvομα 'Αχαία, που τό διατηρεί
καl σήμερα.
Ό Πατρεύς, ενας άπό τοrυς
άρχηγΟ'ι'ις των 'Αχαι&ν, συνε
Π01J
κέντρωσε τοrυς Αχαιοrυς
rίχαν εγκαταστα{}η στην "Ανθ-εια
I

χαί την Μεσάτιδα καί τοrυς ε
φcρε δλου; γύρω άπο την 'Αρόη,
τήν οποία ώνόμασε «Πάτραι»
πό τό σνομά του. Ό Παυσανίας
στά «' Αχα'ίκα» γράφει σχετικά:
«'Όταν άργότεροrν οί ' χαιο: ; ξεδίωξ'αν τους 'Ίωνας, ό Πα
τρεύς απηγόρευσε εις του,; 'Α
χαιους νά κατοtκήσουν r't-. την
"Αv{}ειαν καl την Μεσιίτιi3α, άλ
λα κατασκευάσα.ς μεγαλύτερο�,
τείχος πέρ,ιξ τηι; 'Αρόη,;, ι'JJ
στε vά περικλεισ-&η εντος αύτοϋ
χαί ή 'Αρόη, ώvόμαι,ι: την νέαν
πόλιν, εκ τοϋ όνόματό:; του. ΠC:
τραt».

α

*

Παρεθέσαμε τlς πληροη,ορίFς
αυτές για νά τοπ:ο{}ετήσ(!)με κά
πως χρονικά τό {}έμα μα; για νά
εξετάσωμε, ετσι π:ό ανετα. τοί·ς
σχετικου; μύ{}ους, που είναι γv,,1στοί για την 'Αρόη καl την ση
μασία της. Παρουσιάζουν πολυ
ενδιαφέρον, διότι άπ' αύτοrυς φα
νερώνεται δτι ή 'Αρόη 1jπηρξf
πανάρχαιο κέντρο μυητικό.
Κατά τον μϋ{)-ο λοιπόν, ίδρυτής
της Άρόης ύπηρξεv ο Εϋμη}ος,
ο όποίος ητο αύτόχ{}ων. τΙ-Ιτο ιια
{}ητής τοϋ Τριπτολέμου της 'Ε
λευσίνος στον οποίον, κατά τιΊv
παράδοσι, ή {}ε,ά ήμητρα εΤχε
διδάξει την καλλιέργεια τη� ':ης.
Κατά εναν αλλο μϋ{)-ο, δ Τριπτό
λεμος επάνω σε &ρμα χρυrτσ, πο,�·
εσύρετο άπό δυο οφεις πτερω
τούς, καλλιεργοvσε την γη καl
�
'
�
εσπειρε τον σιτο.
Ό Παυσανίας γράφει στά «Ά τ
τικά» του σχετικά. που τά αναφέ
ρει δμως σαν γεγονότα ίστορικά,
ενώ είναι διηγήσεις άλληyορι-
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κές: «Ot γνωρίζοντες τήν άρχαιο
τάτηv ίστορίαν των Πατρέων
λέγουν δτι εtς την χώραν αύτήν
κατώκησε πρώτος ό αύτΙΥ'ι:,-θων
Ευμηλος, οασ.λεύς μικροϋ άρι
{}μου αv{}ρώπων. 'Όταν ό Τρι·
πτόλεμος ήλ{}εv έξ ' ττικης είς
την χώραν αύτήν, ό Ευμη}ι;
ελαοεν απ' αύτόv τον ημεροv
)Ιαρπίιν ( τον σίτον)' και αφοί,
εμα{}ε παρ' αύτού νά κ,ίζr 1 πό
; εις, εκτισε μίαν, τήν όποίαν
ώνόμασε ' ρόηv, έξ αίτ:α; τϊjς
άροτριώσεως της γης».
Ό Τριπτόλεμος εtνω ο i'tFίo.::;
καλλιεργητής, ό μεγάλος Μυστ�
γωγός. (τρίς, πολέω= αροτρ φ).
'Η αλληγορική είκόνα, που τον
παριστάνει έπάνω σε αρμα χρυ
σό, νά τό σύρουν δύο οφεις πτε
ρωτοί, είναι πολύ εϋγλωττη.
Τού Τριπτολέμου μα{}ητης ύπηρ·
ξε ό Εϋμηλος, πού 'ίδρυσε την
' ρόη. Ή λέξις 'Αρόη προέρχε
ται από το ρημα ' ρόω, που ση
μαίνει αροτριω, καλλιεργώ την
γ1 ϊ Τήv καλλιεργουμένη γη λο.ι πόν σημαίνει ή λέξις. Ε1ναι με
ταφορική εκφρασις, δηλούσα τcί
Μυστήιιια μέσα στά όποία κα} λιερyείται ό ανθρωπος γ.ά νύ.
γίνη κάποτε μύστης. Και ή λέ·
ξις Εϋμηλος από τήν έτυμολο
γία της μας λέγει πολλά. Ιηλον
εtναι τό πρόοατο, Εϋμηλος Η
εΤvαι έκείνος πού εχει καλrι. πρό
δατα. Εtναι εκείνος που ποιμαί
νει τις ψυχές. ΕΤναι ό Μυσταγω
γός. Κατά τον μ®ο λοιπόν.
αύτός εtναι έκεiνος πού ίδρυσε
την ' ρόη, πού ίδρυσε δηλαδ11
τά Μυστήρια της περιοχης εκεί
νης.
Σέ συνέχεια προς αύτά ό Παυ
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σανίας μας πληροφορεί ακόμη δ
τι: «Ό Τριπτόλεμος μαζι μέ τον
Ευμηλον εκτισαv πόλ v, τήν ό
ποίαν ώνόμασαν 'Άνθειαν, δώ
σαντες είς αύτήv τό ονομα τoii
υίοϋ τού Ευμήλου ' νθεία. Με
ταξύ της Άρόης και της "Ανθει
ας εκτίσθη και τρίτη πόλις, ή
Μεσατις». ' πό αύτά φαίνεται
διι και στήν " νθεια ύπηρξαν
Μυστ11ρια.
Ό Παυσανίας μας δίδει ακόμη
την πληροφορία δτι οί κάτο.κοι
των Πατρών της έποχης του
λεγαv δτι κατά τήv παράδοσι,
στην Μεσάτιν ανετράφη ό ιόνυ
σος. ΕΙναι και τούτο μια εκφρα·
σι; αλληγορική, που σημαίνει δτι
εκεί ύπηρχε κάποτε ίερόν, τού
ιονύσου.

ε

'Όλες αύτ�ς οί παραδόσεις,
για τις τρείς μικρές πόλεις, άφο
ροϋν τα προϊστορικά χρόνια, τό
τε που ή χώρα έλέγετο Αιγιαλός
και την κατοικούσαν Πελασγοί.
τΗταν τότε ή έποχή των «παλαι·
ων» τού Πλάτωνος, πού οlκούσαν
«έγγύτερον {}εων».
Αύτά και αλλα ηκουσα για
την ' ρόη καl τον Ευμηλο, δταν
μια μέρα τού χειμώνα πού πέ
ρασε βρέθηκα στην Πάτρα, στην
οιιορφη πολιη:α uέ τήν εύγενι·
,ιιά κοινωνία της. Στήv πόλι με
την όποία τόσες με συνδέι,υν
άναμνήσεις. Ξένος τώρα πΗον,
μέσα ομως σ' εναν κύκλο ανθρώ
πων καλλιεργημένων, που μου rΤ
ναι πολύ αγαπητοί. Γι' ανάμνη
r-ι λο πόν, γι' αντίδωρο {}ά ε'λεγα,
στην καλωσύνη τους, αφιερώνω
τις γραμμές τού σημερινού μου
αρ-θρου στον φίλο μας «'Ιλισό».
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'Ηγησώ, κορη Προξενου.

Α ΤΤΙΚΑ

Στηλη του Άποχαιρετισμοϋ.

ΕΙΊΙΤΥΜΒΙΑ

Κάθε στήλη και μ•.ά ίστορία.
υΕνα μικρό αyvωστο δράμα
παιγμένο στο μεγάλο {}έατρο της
ζωης έδω και δυόμισυ περίπου
χιλιάδες χρόνια. Έπι�μίι:.ς καί
πά�, χαρές και συγκρούσεις και
λύπες, δλος ό ζεστό , ανάκατος
παλμός του παράξενου παιχνιδιου,
τοϋ όvείρου που λέγεται ζωή. Και
ξαφνικά τό ανεξήγητο, τό συγ
κλον.στιχό κι' άνεπανόρ�το γι
γονός που λέγεται {}άνατος. Τό
νήμα τοϋ παιχνιδιοϋ που κόδεται
γιά κάποιον, τ' ονε;1 ρο που δια
λύι:ται. Χτυπημένος απ' τό χέρι
c: )υσώπητης είμαρμένη ς, κείτε
ται τώρα lκεί, ξένος και μακρυ
νός, fτοιμος γιά τό μεγάλο ταξί
δι τοϋ άγνώστου, μπρος στα ά1

'Υπό ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
πι:,λπισμένα δλί:.μματα αύτων που
ηταν άγαπημένοι, άρρηκτα ένω
μί:.νοι μαζύ του μέ τά ίε.ρά δεσμά
της οlκογενι;,ίας και τοϋ γά μοιu.
Και τίποτε, οvτε ό σπαραγμός
τους, ούτε οί παρακλήσεις κι' οί
{}ρηνοι τους, μποροϋν νά τον κρα
τ{ισουν, νά τον γυρίσουν πίσω
κοντά τους.
'Ιστορίες παντοτεινές, ίστορuες
αρχαίες δσο και τό ανθρώπινο
γί:.νος, που {}ά είχαν άφαν.σ{}η
μες την 'ίδια την εποχή τους. Μά
ϊ1 λ& τό μι:γάλο {}αϋμα της τέ
)'\'ης νά τίς κρατήση, νά τις κά
νη νά ξεπεράσουν τή φ{}ορά καί
τό χρόνο, νά tπιζήσουν μέσα ά
πό τις χιλιετηρίδες και νά φ{}ά
σουν tμπρός μας νέες κι' άμά-
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ραντες, παλλόμε νες άπό την άλ
Αοτινή τους ζωντάνια, άπό τό
ζεστό και άγν ό αίmrημιί. τους.

*

Βαρειά κι' ύποϋλητικη ή παρουσία τοϋ {}ανάτου άπλώνεται
μέσα στις αίt}ουσες του 'Ε&νικοϋ
Ιουσ�ί.οιυ πού στεγάζουν τα Άτ
τ.κά 'Επιτύμδια. Την πρώτη αί
&ουσα μέ τίς πρώίμες επιτύμϋι
ες στήλες των άρχων τοϋ 5ου
αίωνα, τίς στενές κι' άπλες, γε
μάτες πνευματικη λιτότη τα κι'
αυστηρότητα, τη δεύτερη μέ τα
κλασσικα επιτύμδια τοϋ τέλους
τοϋ 500 αίωνα, τα εξελιγμένα
τώρα σέ μικρούς ναισκους, μέ
παραστάδες, άέτωμα και άρμονι
κες εξώγλυφες συν&έσε\ς, την
αί{}ουσα τοϋ 4 ιαδοομέν<ΥU» ( ' Α
πόλλωνα;) τον εσωτερικό κηπο,
κα{}ώ; καί τις αλλες δύο αίθου
σες με τα επιτύμδια τοϋ 4ου αί
ωνα.
Γύρω στο 500 π.Χ., σύμφω
να μέ κάποιον άπαγορευτικό νό
μο, ή συνήθεια των επιτυμδίωιν
στηλών στην ' {}ήνα εχει διακο
πή. Γιά να ξαναρχίση παλι μό
νον άπό τό 440 και επειτα και.
νά σδύση στο τέλος τοϋ 400 αι
ώνα μέ την ύποδούλωση της 'Α
-&ηνα·ίκης πολιτείας.
Τά περισσότερα άπό τα επιτύμ
δια αυτά, καθώς κι' εκείνες οί
ψιλόλιγνες μαρμάρινες λήκυ&οι
οί λεγόμενες 4 ουτροφόροι» μέ
τις περίτεχνες γλυπτές παραστά
σεις, δρισκόταν αλλοτε σrό γνω
στό ά{}ηναϊκό νεκροταφείο τού
Κεραμεικού η σε αλλες ταιτσθε
σίες εξω από τίς πύλες της πό
λης, καθως καί σrα νεκροταφεία
των ήμωv της Άττικης.
Ι
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'Ελάχιστα διατηρημένα σε -χα·
λη κατάσταση, τα περισσότερα
δαρεια άκρωτηριασμένα καί. μέ
κατεστραμμένη τη γλυπτη επιφά
νεια,
δρέ{}ηκαv κατα καιρούς
σέ διάφορες περιοχές της 'Αθή
νας καί. τοϋ Πειραιά, καθώς καί.
στά περίχωρα τηc; 'Λττ.κης

*

ί μεγάλες, οί επίσημες ώρες
του u.νθ-ρώποο καί. της οίκογέ
νειας, ίστορημένες �πάνω στο
μάρμαρο η την πέτρα μέ την
εμπνευσμένη δύναμη ΥΟρυ([uίων
τεχνιτών της έποχης, η &κόμη
·/4αι με την άπλη f'UJ.ι,,{}ησιr! ·ιαι
την αv{}ρώπινη :εστιι,τ:ί.ι κοινών
μαρμαρογλύφων επω,ω σε πα
λαιότερα φημισμένα πρωτότυπα.
'Ένα συγκινητικό ξετί,λιγμα
της άττικης ζωης των χρόνων
της μεγάλης ακμης, ποι• με τό
πρω-rο δλέJμμα μας παριισύρει,
μας κατακτά καί μfi:: γοητcί•ει
Ταυτιζόμαστε μέ
τι� πρόσωπα
αυτα πού ε'ζησαν καί πέ{}αvαν ε
δώ καί δυόμισυ χιλΛδ�:ς χρόνια,
ζοϋμε τό δράμα τους, τη nυντρι
δή τους μ,:ί_:n-; r.ι•:> 7.ν:::,;·:�rο
μυστήριο του '}ανr.ί·:'ΙJ, τic μετα
φυσικές τους 1ιίσrο; κι:ιί Ηπί
δες.
Εύ;1εvικέ; αττικές μορφές. Κό
σμος δαθεια διαποτισμένος μέ
\
" <\..v,,
f!
,
\
την αιuυrιση τη; rιρμονΛς :'ιΗ
του ώραίοο άπο την καθημερινή
του συμδίωση μέ τί; θεότητες, τίς
χάριτες καί τ\.:; \1οϋ,Ψ;. 'Α6 ,:� ές
'Α{}ηvαίεc κόρες μες στην &ν{}ι
σ!1ένη νεότη τά τους, επι6λητικές
δfσποινες μες σrην άπέριττη κομ
ψότητά τους, εφη 6ο.ι και νέοι
μι: φυσικη όμορφια και δύ
ναμη tσοζυγισμiν,1 μέ τi1 χ 1 irη
,....,,.

88

ΙΛ I Σ Ο Σ

χαί τι1ν πνευματικό τη τα της μορ
φής. 'Ώριμοι ανδρες με σοβαρ!1
εκφραση περισυλλογης καί σεβά
σμιοι γέροντες με το οάρος τr:ί)ν
χρόνων στά κυρτcι,μένα το1•ς π<ίJ,
μαία, το, 11.,
uαρος ίης
-::ειρας
στι1'
6αθουλωμένα μάτιeι τοι•;, σ.:ά
σκαμμένα τοvς πρ·>·,ωπα Παοόν
ιr; στις μεγάλες ώρες της οίκο
γένειας οί, αφοσιωμsνΟL ύ;τηρέτες,
με ίην οδύνη διάχυτη στύ. πgό
σωπά τους, οί νεαρές {}-εραπαινί
δες, γεμάτες στοργικές φροrντuδες
καί συμπαράσταση.
Παρόντα ακόμη και κάπο α ζώα
κατοικίδια, σε στάση ενσηκτώ
δους κατανόησης καί συμμετοχης
στά συμ6αίνοντα.
Καί ονόματα, ονόματα χαρα
γμένα στην πέτρα, μισοσ6υσμέ
να, μικρά άπλοίκά επιγράμ,μα
τα: «Φιλοχ.λης Δικαίου-Δίκαι
ος Φιλοκλέους». «'Ενθάδε Άρί
στυλλα κείται, παίς Άριισ- rίωνός
,:.: καί Ροδίλλης, σώφρων γ' ώ
-θύγατερ». Νά-rη ή μ κρ11 'Αρί
στυλλα μ' ενα ποvλί σ-rό ενα της
χέρι, με τό αλλο χαιρε-rίζοντας
ηΊ μητέρα της. 'Η Χαιρεστρά-rη
μi. τον νεαρό αδελφό της Λύσσαν
δρο, ή Μνησαγόρα με τον μικρο
Ν ικοχάρη, ή φτωχή Ήδίστη, δ
ναύτης Ευδημίδης. Σ-rή δροσιά
του εσωτερικου κήπου ή Καλλι
στώ, δ μικρός Θεοκλης με τον
σκύλο του, δ αθλητής 'Αριστίων
τον μ κρό του δουλο, ή νεαρά
Χορηγίς Χορηγίωνος, ή Μύννιον
Χαιρεστρά-rοv...
«Ήγησώ Προξ'ένου». Δυόμισυ
χιλιάδες χρόνια μέσα στη μονα
ξιά καί τη μαρμάρινη σιωπή ν'
ανα{}υμασαι τό λαμπρό ασ-rρο της

με
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ζωης σου, πιό λαμπρο απ' ολα
τ' ακρι6ά κοσμήματά σου. Ά1tέναντι 1ί φιλάρεσκη Μίκα. μ'
εναν καθρέφτη στο χέρι, χαιρε
τίζοντας ίον ανδρα της, τόν ο
μορφο Δίωνα. Ή Θρασίκλεια, ή
Άμεινόκλε.tα, ή Φαιναρέτη, δ
Κτησίλαος με τη Θεανώ, δ Δη
μοκλείδης, ή θεόμορφη Μελίτη,
ή γλυκύτατη Πολυξένη: «Πένθος
Κουριδίφ τε πόσι και μητρl λι
πουσα και πατρί τφ φύσαντι, Πο
λυξένα ενθάδε κείται».
Μια
'Ονόματα καί μορ
, φές.
λεπτή αίσθαrντική μορφή ποιή
τριας με τούς κυλίνδρους των
ποιημάτων της, ενας ίερέας με τή
μάχα·ρα των {}υσιων, μια χορεύ
τρια με τα κρό-rαλα σία χέρια.
'Αθλητές στην παλαίστρα με τή
συλεγγίδα και τον αρί6αλλο, μι
κροί γυμνοί δουλοι με θλιμμένη
τον
οψη, νεαρές θεραπαινίδες
6αρ6αρικό χιτώνα, Σκύθες τοξό
ιες ML πολεμισ-rές, οπλίτες και
ίππείς, που μευυσμενοι απο τ?
οραμα της νίκης, εχυσαν το ζεστο
τους αίμα σε κάποια μάχη, εκεί
στην Κορώνεια η την Κόριν{}ο_
'Ένας κόσμος ολόκληρος άκινητο
ποιημένος, ενας αλλος άναστατω
μένος μες στην κα{}ημερινή. -rου
·-ωή, μπρός στό μεγάλο καί συγ
κλονιστικό γεγονός.
Στηλες μικρές, -rαπεινές, μ'
Υαν άπλο διάκοσμο <ΧΠΟ μια ίαι
νία η ενα αν{}έμιο, στηλες πανύ
ψηλες περίτεχνα διακοσμημένες,
επι-rάφιοι λύκηθοι και τεράστιες
λου-rροφόροι, επι6λητικα αγάλ
ματα καl πλούσια οίκογενειακα
μνημεία.
Μορφές εξωραϊσμένες μες στη
νεκρική γαλήνη και εξα1'λωση ,

με
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η μέσα στό εύγενικό συyιιρατη
μένο τ(ΥUς πέν/}ος. Καμμιά ύπερ6ολική, αγρια σκηνη άλλοφροσύ
νης η εκρηξη ασυγκράτητης ά
πελπισίας. ' ττική εύγένεια καί
μέτρο, αξιοπρέπεια καί μεγαλω
σύνη ψυχης. Μέσα στό 6ά{}ος
τοϋ βλέμματος δλος ό cίρρητος
πόνος γtά τόν <J"ιιληρό άποχω
ρισμό, ή βα{}ειά συμπόνια για τό
πά{}ημα -dοϋ άγωcημέvου προ
σώπου, ή σιωπηλή εγκαρτέρηση,
ή μεταφυσική ελπίδα, η πίστη.
Στή στάση μέ το ελαφρό σκύ
ψιμο τοϋ κεφαλιοϋ ή ύποταγη
στούς {}εικούς νόμους, ή βα{}ειά
-θρησκευτικότητα, ό σεβασμός
καί το δέος μπρος στις αγνωστεc;
βουλές της Ειμαρμένης.
Καί άποχαιρετισμοί, αποχαιρε
τισμοί σαν για ενα μακρυνό, με
γάλο ταξίδι. ε�ιώσεις νέων συ
ζύγων μέ το σμίξιμο των βλεμ
μάτων. 'Αποχαιρετ σμοί γονιών
και παιbιων και αδελφών μέ τ'
ώτλωμένα χέρια, με την προσφο
ρά ένός συμβολικοί� δώρου, μ' ε
\α στοργικο χάδι επάνω στα μαλ
λιά η κάτω απο το σαγόνι. Καί
ύποσχέσεις, ελπίδες... Θά ξανα
συναvτη{}οiΊν u.ραγε κάπου
οί
uγιιmιμένοι, {}ά ξαναζήσουν μα
ζύ εκεί πάνω σε κάποιους φω
τεινούς 'Ηλύσιους τόπους;
«'Όνειρο ή ζωή, σνειρο όνεί
ρου ό {}άvατος». Οί νεκροί είναι
εδώ παρόντες, τριγυρισμένοι άπ'
τούς ζωντανούς. Θεϊκά ώραίοι
πολλές φορές, ασυνή{}ιστα μεγά
λοι, σαν αφηρωισμένοι. Γαλήνι
οι μες στη νεκρικη άπομόνωση,
μέ μιά πικρία διάχυτη στην
για το χαμένο φως της ζωης,
χωρίς σωματικη δύναμη, με λυμέ-

σψη

89

νιι τά μέλη σαν λιπό-&υμοι, γι' αύ
τό καί κα-/}ισμένοι συχνά επάνω
σέ κομψούς δίφρους η κα{}έδρες,
μέ μάτια πού βασίλεψαν πίσω α
πο τον όρίζοντα αύτοϋ τοϋ κό
σμου, η άνο.γμένα έκστατικά προς
εναν αλλον κόσμο, καταυγασμένα
ιιπο νέο φως. Θέλουν, μά δεν
μποροϋν νά έπικοινωνήσοw. Σαν
}
,
ενα πέπλο νά εχη παρεμ6λη{η
ενα παρωcέτασμα, καί τούς φρά
ζει την πο{}ητή επικοινωνία. ΕΙ
ναι τόσο κοντά οί δυο οχ{}ες τοϋ
'Αχέρωντα, άλλα καμμιά φωνή,
κανένας 11χος uπο την μ,ιάν σχ{}η
ώς την αλλη.
Συχνά ενα διάφανο πέπλο, ή
καλύπτρα, επάνω στο κεφάλι, η
τό ίμάτ ο ανασηκωμένο ως τό
κεφάλι, ύποδηλώνει τη νεκρικη
αύηΊ άπομόνωση. Οί νεκροί κρα
τοίίν η δέχονται άvτικείμενα πού
τούς 1'jτω· u γαπητά κι' άπαραί
τητα στην κα-&ημερινή τους ζω
ή_ Μιά πυξ'ίδα με κοσμήματα η
εναν κα-&ρέπτη οί νέες γυναίκες,
παιχνίδια τά μικρά παιδιά. Μια
άναπσράσταση 'ίσως της πίστης
ανάμεσα στό λαό δτι ή ψυχη μέ·
νει για ·ι-αιρο μετά τό {}άvατο
ποοσκολλημένη στις γήϊνες έπι
-&υμί�; καί συvή{}ειες. 'Άλλοτε
πάλι κρατοίίv στό χέρι η παίρ
νουν ενα πουλί, πι{}αvός συμβο
λισμός της άπελευ{}ερωμένη ς ψυ
χης, η εναν καρπό, ρόδι η μη
λο, η ενα c:iv{}oς, σαν μια ύπό
σχεση αναβίωσηc Κ αναγέν- •
νησης.
Καί παντοίί νεκρικές ταιν(ες,
βαμμΕνες α.λλοτε στο χρώμα της
�ωη., και της ανάστασης, χρυσά
αιtο-θεωτικα στεφάνια Υ..αι αv{)-ι
νες γιρλάντες, ρόδακες, αv&η
1

1
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λωτού, ακαγθ-ες καί άvθ-έμ:α κα\
,
δένδρα συμ6ολικά, περιστερια,
ζώα εραλδικά, γρύπες καί λέον
τες, σφίγγες, φτερωτες σειρη
νε;, μοιρολογήτρες, σάτυροι καl
ερωτιδείς.
'Ε-τ:άνω στις κομψές μακρό
λαιμες λουτροφόρες ( το ϋψος
ιους φθ-άνει κάποτε σχεδόν τά
δύο μέτρα) -θ-αυμάσιες ύπερ6α
τικες παραστάσεις: Ό ψυχοπο·
μπός Έρμης μέ τα φτερωτά πό
δια ΠΟ'\, όδηγεί τ11 νεαρη νεκρή,
σκεπασμένη ως το κεφάλι με το
ίμιiτιο στίς οχθ-ες τοϋ Άχέρωντα.
Σ' άλλη λουτροφόρο ή νεκρη
κρατεί ευλα6ικα το μηλο που ε
δρεψε γι' αυτήν ενας νέος μέσα
άπό τον κηπο των 'Εσπερίδων,
κι' άλλου άπόκοσμες, έξ'αϋλωμέ
νες γυναικείες μορφες ύποδέχοrν
ται άπο-θ-εωμένους πολεμιστες στη
ψuτολουσμένη χώρα τ&ν 'Ηλυ
σίων.
Ή Λουτροφόρος ήταν ή ύδρία
με το νερό του νεκρικού λουτρού
κr.ιί στηνόταν στον τάφο των νέ
ων, άνδρωv καί κοριτσιών, που
πέ-θ-αιναν άvύμφευτοι, πι-θ-ανό λεί
ψανο έvός παλαιού εικοrνικου γά
μου των άνύμφευτων νεκρών.

*

Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια! Κυλούσε σαν ευτυχισμένο ονειρο ή
ζωή σας κάτω άπ' το άττικό
φως. Οί μέρες σας εφε υγαν άνά
λαφρες μ.αζύ μέ τ\ς άττικες α-δ-

1970

ρες, ωσπου ενα χέρι '1jλ{h; κι' ε
κοψε το τρυφερό σας αv-θ-ος. Μεί
νατε άπό τότε ετσι, μ' ενα ξά
φνιασμα, μιαν άπορία πάνω
πετρωμένα χείλη σας, ενα έρω
τηματικό άναπάντητο. Το έρωτη
ματικό δλων τ&ν νεκρών, ολων
των έποχων.
Χαραγμένα ώστόσο έπάνω στη
πέτρα τα όνόματά σας, χιλιοδια6ασμένα, πάλλονται με δύναμη
μυστηριακη μέσα στο χώρο, άνα
συv-θ-έτοντας κι' άνακαλωντας πά
λι στη ζωή, μέσα άπό τlς χιλιε
τηρίδες, τη μακρυνή ύπόστασή
σας. τ έοι κι' άγέραστοι -θ-α μέ
νετε πάντα ετσι άνάμε σά μας, ά
νά με σα άπ' το πέρασμα των γε
νεών, σαν ενας φιλικός χα:ρετι
σμός μέσα άπό το παρελ-θ-όν, ε
νας συμ6ολισμός κι' ενα προσκύ
yημα άλή-θ-ειας κι' όμορφιας.
Θα μποροϋσε να πη κανείς καl
για σας τους στίχους έΥ..είνους
τοϋ JOHN KEATS άπό το πε
ρίφημο ποίημά του, την <<'Ωδη σε
μιαν έλληνικη 'Ί'δρία»:
« When old age shaJl this
generation "vaste,
Τhου sha]t rernain, in mid t
of other woe.
Than ουι·s, a friend ·to
man, to w\1om ιhou say'st,
«Beaυty is Trυth, Τηι th
beaυty»-That is a]l.
Υ e kno"v οη earth and
aJJ we need to kno"v».

στα

***** *********
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Ψάλτης καί ύμνητής της Έλληνικης Έ
λευθερίας πρό τοϋ Σολωμοϋ. ·Ανέκδοτος
έπιστολή της συζύγου του Μαρίας 1 έλλεϋ
πρός τόν · Αλέξ. Μαυροκορδατον
Ύπο Κ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ
Είς ήλικίαν τριάκοντα μόλις
έτων ό:τrέθανεν δ διάση μος
'Άγγλος λυρικός καl δpΟΙματι
κός ποιητής Σέλλεϋ, δ δποΊος
ήγάπησεν δσον όλίγοι τήν
κλασσι11.ήν 'Ελλάδα, έπροφή
τευσε τήν Άναγέννησιν αύτης
ύμνήσας με ένθουσιασμόν δύο
ετη πρό τοϋ Σολωμοϋ τήν Έλ
ληνικήν Έλευθερίαν καl ττολ1'>
συνετέλεσεν είς τό νά λά�!l δ
Βύρων τήν ό:τrόφασιν νά κατέλ
θΏ εις την άγωνιζομένην 'Ελλά
δα. Χρέους έπομένως καl τιμης
εύλα�ικόν αφιέρωμα ό:τrοτελ-zΊ
ή κατc.nέρω «παρουσίασις» αύ
τοϋ καl της έξ ίσου φίλης καί
θαυμαστρίας της 'Ελλάδος ::ιu
ζύγου αύτ:οϋ Μαρίας.
Ό Πέρσυ Μπύς Σέλλευ έ
γεννήθη τό 1792 είς τήν περιο
χήν της κομητ�είας Σάσσεξ της
'Αγγλίας. Οί γονεΊς του ησαν

Πέρσυ Σέλλεϋ
πολύ ττλούσιοι. 'Από νεαρδ:ς ή
λικίας έμελέτα καί ήγάπα τούς
κλασσικούς, εδειξε δέ ζωηρόv
ένδιαφέρον καl προς τάς τολ-
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μηράς - έπαναστατικάς θεωρί
ας των Έyκυκλοπαιδικων. Κα
τά την διάρκειαν της φοιτήσε
ώς του είς τό Κολλέyιον 'Ήτον
έδημοσίευσε (1811) εντυπον ι,ιέ
άντιθρησκευτικόν περ�εχόμενον
καl διά τοϋτο άπε<5λήθη του
Πανεπιστημίου της 'Οξφόρδη:;.
Άτυχήσας είς τόν πρωτον yά
μον του, ένυμφεύθη μετά τόν
θάνατον της συζύγου του είς
δεύτερον γάμον την θυγατέ
ρα του φιλοσόφου καί μυθιστο
ριογράφου Γκόδουϊν Μαρίαν, 1i
ό11οία είχε μεγάλην μόρψωσιν.
'Από του 1818 ό Σέλλεϋ �y
κατεστάθη διά λόγους ύyείας
είς την Πίζαν της Ίταλίας, συν
εδέθη δε διά στενης φιλίας με
τά του λόρδου Βύρωνος καί
του 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδά
του, ό όποιος διέμενεν έκεί με
τά του θείου του '1. Καρατζα,
·Ηyεμόνος εως 'ίό 1818 της
Μολδο<5λαχίας. Είς την Ίταλί
αν παρέμεινεν δ Σέλλεϋ μετά
της συζύγου του μέχρι του τρα
yικου θανάτου του (2 ·1ουλίου
1822). Την ή μέραν αυτήν έπΕ
<5ι<5άσθη του ίστιοφόρου - yι,:.η
«'Άριελ» μεθ' ένός φίλου του
καί, άψηψήσας την κακοκαιρί
αν πού έπεκράτει είς τά άνοι
κτά της Σπέτσιας, παρά τό Λι
<5όρνον, έπνίyη, άνατραπέντος
του πλοιαρίου, τό δε πτωμα
του έξε<5ράσθη είς την άiκτήν
καί έκάη παρουσίc;c καί του ,�ί
λου του Βύρωνος κατά τό άρ
χαίον Όμηρικάν - ΈλληνιΙΚόν
εθψΌν. Ή τέφρα του έναπετέθη
είς τό προτεσταντικόν Κοιμητή
ριον της Ρώμης.
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Είς Ίταλίαν ό Σέλλεϋ εyρα
ψε τά πλείστα έκ των ερyων
του, ποιητιικων καί πεζων. Δύο
είναι τά κυριώτιερα έ'κ των ποι
ητικων ερyων του, δ «Προμη
θεύς Λυόiμενος» καί τό ύπό τόν
τίτλον «'Ελλάς». 'Αριστούργη
μα θεωρεϊται τό eμμετρον δpα
μα του «Προμηθεύς Λυόμενι ος»
διά την τιελειοrτάτην στιχουρyί
αν, την άρμονίαν της έκψράσε
ως καί τά ύψηλά νοήματα πού
άyκαλιάζουν με τό πνευμα της
άyάπης τόν άνθρωπον έν yένc:ι
καί την φύσιν έν τ� συνόλιp
της. Άριστουρyηματικόν έπ[
σης είναι καί τό λυρικόν μετά
χορου δραμα του </Ελλάς», πι:
ρί του δποίου θά άσχοληθωμεν
βέ<5αια έκτενέστει ρον κατωτέ
ρω.
Τόν ποιητήν καί τό ποιητικ6ν
ερyον του «·Ελλάς» παρουσία
σε πρωτος είς τό ευρύ έλληνι
κόν κοινόν δ λεπταίσθητος
καί είς έμφάνισιν θαυμάσιος φιλόλογος καθηΎηιτής του Πα
νεπιστημίου Άθηνων Γεώργιος
Σωτηριάδης με σχετικόν δημο
σίευμά του είς τό «Ήμερολό
yιον της Μεγάλης Έλλά'δος-,,
1923, ,σελ. 449-458. Τό χαρα
κτηρίζει προκατα<5ολ κως ό
Σωτηριάδης ώς «Αίσχύλειον
δημ,ούρyημα κατά την σύλλη
ψιν καί την μορφήν καί την εμ
πνευσιν καί rrήν οίκονομίαν καί
τά νοήματα».
'Αφορμήν καί κίνητpΌν δtά
τήν σύνθεσι,ν του μεγαλειώδους
ποιήματος του Σέλλεϋ «Έ\
λάς» άπετέλεσεν ή άyάπη του
βέ<5αια πρός τήν κλασσικήν
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'Ελλάδα, άλλά καί ό φιλικός
δεσμός του πρός τόν Μαυρο
κορδατον. <ι:Έκά,μαμεν μίαν έ
ξαιρεrηκως σπουδαίαν yνωρι. μίαν, εyραφε πρός φίλον του
ό ποιητής, μέ 'Έλληνα πρίyι--ι
πα τελείως έντριι':ιη είς την άρ
χαίαν φιλολοyίαν κ.αί πλήρη
ένθουσιασμοΟ διά την έλευθs
ρ(αν 'και άναyέννησιν της πα
τρίδος του. Ή Μαίρη (καl έν
νοοϋσε την σύζυyόν του) σπου
δάζει άπό τινος την Έλληνuκήν
κ.:χί άναyινώσκει την «Άmιyό
vην» μαζί μέ τόν σcφικοφόρον
φίλον μας (τόν Μαυροκορδrχ
τον), είς τόν όποιον αύτή πά
λιν, άποδίδουσα την χάριν, δί
δ:::ι μαθήματα Άyyλικης.
«'Όλη ή προσοχή τοΟ κό
σμου, εyραφεν έπίσης ό ποιη
τής κατό: τό:ς άρχάς τοΟ 1821,
είvαι τώρα συyκεντρωμένη είς
την καταπληκτικήν έπανάστα
σιν των 'Ελλήνων. Μετά τά
συμι':ιάντα των τελευταίων μη
νων (έννοει τά έν ταις Ήyεμο
νίαις) δέν τολμω νά έλπίσω οτι
οί δοΟλοι ε ϋ κ ο λ α θά yί
νουv έλεύθεροι. Γνωρίζω aμως
ενα 'Έλληνα κοσμούμενον άπ6
τά ύψηλότε,ρα προσόντα της
yενναιότητος κ.αl της συμπερι
q>ορας, τόν πρίyκιπα Μαυρο
κορf>ατον, καί, αν οί συμπατρι
ωται του τον όμοιάζουν, ολ.c1:
θά άποι':>οϋν καλως».
'Όταν ό Σέλλεϋ ηκουσεν ά
ναyινωσκομένην άπο τόν Μαυ
ροκορδα:τον την ύψηλόφρονu:
προκήρυξιν τοΟ Ύψηλάντου, ή
ψυχή του έyέμισεν άπο φλόyας
ένθουσιασμοϋ. Την ήμέραν αύ-
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την έyεννήθη είς το πνεΟμα
το•ι «Ή 'Ελλάς». Παρήyyειλsν
αμέσως είς το Λονδινον νά τοJ
φιλοιτεχνήσουν σφραyιδα μέ
παράστασιν περιστερας τανυ
ού ση ς τάς πτέρυyας, μέ την έ
ΠL)ψαφήν: «Μάντις εϊμ' �
σθλων άyώνων», εtλημμένην έκ
του «Οίδίποδος έπί ΚολωνQ,,
του Σοφοκλέους (σ. 1080). Tov
στίχον τοϋrτον προέταξεν είς
την προμετω'Πίδα τοΟ δρά,μα
τός του, το όποιον άφιέρωσεν
ι:ίς τον Μαυροκορδατον.
Ό καθηyητής Σωτηριάδης
έπιχειρει σύντομον παρουσία
σιν τοΟ δράματος καl yράφει
&τι, οπως ό ϊδιος δ Σέλλεϋ ε
λεyεν, οί «Πέρσαι» τοΟ Αίσχύ
λου ύπηρξαν το πρότυ'Πόν του,
αν καί ή α:δηλος άκόμη εκι':ια
σις τοΟ άρξαμένου άyωνος δέν
έπέτρεπε τον παραλληλισμόν.
Καί, πράyματι, δέν �ύναταί τις
νά άναyνώ στ� την «'Ελλάδα»,
χωρίς νά καταπλαyft έκ της
στενης συγyενείας της πρός
την Αίσχύλειον τραyct)δίαν. Το
δραματικον ένδιαφέρον καl ::ίς
τά δύο ερyα είναι δμοίως ά
πλοΟν, διμοίως μεyαλειωδες, �μοίως τρcψαικτικόν. 'Η αφιξις
του ένος μετά τον α.λλον των
άyyέλων, πού φέρουν τά απαί
σια μηνύ,ματα- ή σκηνή ύπό
κειται είς α:νδηρον των άναικτ::>
ρων του Σουλτάνου - ή άνά
κλησις τοΟ είδώλου τοΟ Κατα
κτητοG Μωάμεθ τοΟ Β', ή ά
πελπισία τοϋ Σουλτάνου Μα
χμούτ, ή θαυμασία άντιπαρά
στασις τοΟ δι,τλοϋ χοροϋ των
αίχμαλωτίδων 'Ελληνίδων καί
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των Τούρκων δού λ ω ν μας
μεταιrοπίζουν σχεδόν είς τό Αl
σχύλειον θέατρον των Άθηνωv.
'Αλλ' αυτό πού f>έν εύpίσκε ω:ι
είς τόν Αίσχύλον ε!ναι ή ή 0 ι
κ�
καi
φιλοσοφική
π, e, ή, ή δΠ'Οία διέρχεται c,ι'
ολου του δράματος του Σ έλ
λΞύ καi άνυψώνει αυτό είς ί
δαηκάς σφαίρας. Δι' αύτοϋ δ•
ήκει, πράy,ματι, τό προφητικόν
προαίσθημα τ1οϋ τελικοϋ θριάμ
�ου του πνεύματος του Έλλην•
κοϋ επι της βαρC,αρότητος
παντός θρησκευτικοϋ φανατι
σμοϋ καi πάσης κοινωνι'κης τυ
ραννίας.
Ή «εξοδος» του χοροϋ καi
του δράματος τό τέλος εχουν
άνεπανάληπτον ϋψος καi ϋφος:
«'Ο μέγας αίών του κόσμου ά:
ναyενναται, τά χρυσα ετη ε
πανέρχονται. Ή Γη, καθώς δ'
δφις, άνανεώνει τό ενδυμα,
π,ιι'J της εφθειρεν δ χειμών ! Ό
Ουρανός χαμοyελ�... Μία λαμ
πpοτέρα 'Ελλάς ύψώνει μα
κράν τά δρη της ύπεράνω yα
ληνιωτέρων κυ,μάτων... Νέ,.(�
Άθηναι θά άνατείλουν καi c_ίς
εν ά:πώτερον μέλλον θά κληρJ
δοτήσουν, οπως ή δύσις του 1Ί
λίοL· είς τούς ουρανούς, τήv
λάμψιν της αυyης των καi θά
άψήσουν, αν τίποτε τόσον r�
ραιον δέν ήμπορει νά ζήσn, παν
ο;ι � ή yη δύναται νά πάρn η
δ ουρανός δύναται νά δώσn>'.
'Ιδού τώρα ή επιστολή της
συζύyου του Σ έλλεϋ πρός τόν
'Αλέξανδρον Μαυροκορδατον.
Ύ-:τάρχει είς τά Γενικά 'Αρ
-χεια του Κράτους, &rιου τηρεϊ-
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ται τό «Άρχειον Μαυροκορδά
του».
Λονδίνον,

29 Όκτωδρ!ου 1866

'J!.γαπnτέ ιμου Πρίγ,κιπα,
Ό λο�αγός Μπόννιστε,ρ, ε
vαc, άnό τούς συμπατριώταc;
μου, πού είοcε άνώιΤ'ερο βαθμό
στόν 'Αγγλικό Στρατό καί διε
κρίθn πολύ, έγ,καταλείnει την
πολύ λίγο ,έπι1<ίνδυνn ύπnρεσία
του σ-rόν βα,σιλέα του, διά νά
άφι,ερωθfι <<εlς mv ιερόν ύnό
θε-σιν)J των 'Ελλήνων. Ό [διος
θά σάς φέρn τό γράμμα αύτό.
Θά τόν δε.χ,θnτε άσφαλως μέ
την ευγένεια πού σας διαrκρίvει
1<αί θά έικτιμή.σετε τη σπάνια καί
συγκινnτικη άφιλοκέρδειά του,
που τw �αμε νά άφήσn την
πατρίδα του καί τη σταδιοδρο
μία του, διό νό ένωθfι μέ τούς
ευγενείς fιρωας πολεμιστάς
της ένδόξου 'Επαναστάσεως,
πού γιά την έπιτυχία τnς τολμω
νά πιστεύω δτι δέν μπορεί νά
άμφιβάλλη πιά ικαvεlς.
Φαντάζε:σθε βέβαια, όγαnnτέ
μου φίλε, δτι διαβάζω ,μέ ,ό
βαθύτερο έvδιαφέρον δλες τίς
λεπτομέρειες πού φθάνουν έδω
σχετικά μέ σας. Οί άnώλειές
σας μέ έλύπησαv μέχρι δαικρύ
ων· οί έπιτυχίες σας �(άφύnν1σανJJ τόν ζωηρό, έVΙθουσιασμό
πού μας άνάφατε στην Πίζα, δ
nου μας άνακοινώσατε την έξέ
γερσι της Έλλι'ιδος.
Ζηλεύω δλους έ,κ;εiνους που
ένώνονται μαζί σας και, όφοϋ
δέν εχω όλλοv τρόπο vό σας
βοnθήσω, ίκετεύω τόν Θεό, νά
εύλογήσn τον όιγωvα, σας.
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Χαίρε, άγαπnτέ μου φίλε, κά
με δ,τι μπορείς γιό νό πalρνω
καλές εlδήοεις καl γιό τόν Ά
γωνα ικαi γιό σας Ιδιαιτέρως.
Εύaρεστnθnτε νά δε�n.ε
mv έn<φρaσι της τελείας έn<τι
μι'ιοεως, μέ mv όnοία έχω τnν
τιμn vό ύnογράφωμaι.
Ή nιom σας φίλη
Malρn :Σ1έλλεϋ
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- Είς την μετάφρασιν της �
τr•�τολης κατε�λήθη τrροστrά
θεισ νό: άτrοδοθft δ τόνος της
φιλόφρονος οίκειότητος τrού
τήν χαρακτηρίζει.
Ό λοχαγός Μτrάννιστερ ηλθε
τrpάγματι εlς την 'Ελλάδα rόν
Άπρίλιον 1827 καί ύτrηρέτησεv
έτrl gv ετος.
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Τό δράμα
-ιού
Γολγοθά
Καi ή άνθρωπό-ιnς
«Στέφανον έξ άκανθων rrεριτίθεται, 'δ' των άy
yέλων βασιλεύς. Ψευδη rrορφύραν rrερι13άλλεται, 10
rrερι13άλλων τον ούρανόν έν νεφέλαις. 'Ήλοις rrροσ
ηλώθη, δ' νυμφίος της 'Εκκλησίας».
Άκρι13ά πληρώνει τα βαριά κρίματά του δ Να
ζωραίος. ..,Ηταν 'Εκείνος rroύ έθεράrrευε άσθενείς,
rroύ εδινε τό φως στους τυφλούς, rroύ άνέστα,νε
τούς νεκρούς. Έ κείνος rroύ είχε rrεί:
«Άyαrrατε τούς έχθρούς ύμων. Άyαrrήσεις τόν
πλησίον σου ώς σεαυτόν. Μακάριοι οί rrραείς καt οί
είρηνοrrοιοί, μακάριοι οί καθαροt ήj καρδίς_:ιι,>.
Γιατί ν' άrrορουμε; Τί rrιό φυσικό καt rrιό συνn
θισμ!ένο, άφοΟ εδωσε μάννα, να λά�η χολή; Μήrrως
αύτο δεν γ(νεται πάντοτε; 'Αφελης οrrοιος περιμένει
άνταμοι13ή. Πληρωμη τ' άyκάθια, τα ραπίσματα, ο�
έμrrαιyμο(, δ σταυρικός θάνατος...
Άλλ' 'δ Ίησους δεν άrrέ13λεrrε στην άνταμοι�ή.
Οί πράξεις του, ή άyάrrη του, ή διδασκαλία του,
δεν ηταν rrαρα φυσικές κι' ά13ίαστες έκδηλώσεις της
θείας ζωης του. Γι' αύτό οί έμrrαιyμοί, τα ραrrίσμα-
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τα, τό άyκαθωτό στε, φάνι, δεν
τόν αyyιζαν, δέν εφταναν στό
θεϊκό μεyαλεϊο του .
Τόν βαρύ σταυρό φόρτωσαν
στον γλυκό Ναζωραϊο, κι' ό
Υtός του 'Ανθρώπου λύγισε κά
τω άπ' τό ύλικό βάρος του. Τό
τε άyyάρευσαν τόν Κυρηναϊο
Σίμωνα, yιά νά σηκώση τόv
σταυρό.
'Έτσι εφτασαν στον Γολyοθα.
Ό τόπος ηταν καταφρονεμένος.
Ό σταυρικός θάνατος, άτιμω
τικός. 'Αλλά δέv ύπάρχει ι<.α
ταφρόνια κι' ατιμωση, παιJά
yιά κείνους πού τlς άξίζουν. Οί
αλλοι στέκουν πάνω άπ' τlς r
ξωτερικές συνθηκες. Ό άνcχ
μάρτητος, περνώντας άπ' τόν
καταφρονεμένο τόπο, τόν καθα
γιάζει. Κι' ό άτιμωτlκός σταυ
ρός, άπό τότε πού δέχθηκε τόν
Σ ωτηρα, μετατρέπεται σέ ίεpό
σύμ<5ολο. Γίνεται ό Τίμιος
Σταυρός.
Έκεϊ, λοιπόν, ατόν Γολyοθ'i,
εyδυσαν τόν ακακον 'Αμνό, '< ι'
ε<5αλαν κληρο, ποιος θά πάρη
τά ρουχα του. 'Εκείνου, πού sϊ
χε διδάξει: « Σ' δποιον σου ζη
τήσει τόν χιτώνα, αφες αύτc;'J
καl τό ίμάτιον».
Ό «ώραϊος κάλλει παρά
πάντας βροτούς» σταυρc�νεται
άνάμεσα σέ δυό ληστές. Καl
«άyέλων στρατιαl έξεπλήσσον
σοντο» δοξάζοντας τή συyκ:χ
τά<5ασή του. 'Αλλ' ό «αϊρων
τάς άμαρτίας του κόσμου» προ
σευχόταν: «Πάτερ, αφες αύ
τοϊς. Ού yάρ οϊδασι τί ποιοϋ
σι».
Δέν είναι περίεργο. .,Ηταν
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Έκεϊνος, πού δταν τόν ρώτη
σαν: «Ποσάκις άμαρτήσει cίς
έμέ δ άδελφός μου καί άφήσω
αύτc;'J;» άποκρίθηκε: «Ού λέγω
σοι !:ως έmά'κις, άλλ' εως έ
<5δομηκοντάκις έπτά». Καl ηταν
δ 'ίδιος, πού είχε πει: «Ε'ί τις c-έ
ραπίσn έπί την δεξιάν σιαγόνα,
στρέψον αύτc;'> καί την αλλην».
Κι' δσοι βρίσκονταν έκεϊ, σί
άρχιερεϊς, οί yραμματεϊς, ::>ί
φαρισαϊοι κι' ό οχλος, κοpόl
δαν τόν Υίό της Παρθένου '(ι'
ελεyαν: «" Αλλους εσωσεν. 'Ε
αυτόν ού δύναται σώσαι. Εί έ
στίν Υίός του θεοϋ, κατα<5άτc.)
άπό του σταυρου, ίνα 'ίδωμεν
καί πιστεύσωμεν αύτc;'J».
Άφελεϊς καί τυφλοί! ΖητοΟν
εξωτερικά φαινόμενα καί ση
μεϊα. 'Αλλά «σημεϊον ού δοθή
σεται αύτοϊς». ΖητοΟν θαύματα.
Σάν νά μπορεϊ νά ύπάρξη τε
λειότερο θαυμα άπ' τή Διδα
σκαλία Του!
Άπ' τούς δυό ληστές, 1τού :ί
χαν σταυρωθη μαζί του, δ εvας
συμφώνη σε μέ την κοινή γνώ
μη. 'Αλλ' ό αλλος σε<5άστηκε
τό μαρτύριο του 'Αθώου: .<'Η
μείς μέν δικαίως. 'Άξια yό:ρ
ων έπράξαμεν άπολαμ<5άνομεν.
Ουτος δέ ούδέν ατοπον επραξ'Ξ.
Μνήσθητί μου, Κύριε, δταν Ελ
θnς έν έν τfj βασιλεί<t σου!»
Καί τό θαυμα εyινε. Ό λη
στής σώθηκε. 'Όχι β!έ.(5αια τό
6:θλιο, φθαρτό σαρκίο του, άλλ'
ή άθάνατη ψυχή του. «'Αμήν,
λέγω σοι, σήμερον μετ' έμοΟ ε
σn έν τc;'J Παραδείσct)».
Καί τό μεσημέρι βαθύ σκοτά
δι χύθηκε πάνω σ' δλη τή Γη,
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ώς τις τρεϊς τό απόγευμα. 'Ή
ταν εκλειψη ήλίου η χανόταν
άτι' τή Γη δ πνευματικός 'Ή
λιος, yιά νά λάμψη παντοτειvά
στούς Ούρανούς... στούς Ούρα
νούς και στις καρδιές έκείνων
πού πιστεύουν άyνά;
'Αλλά και σεισμός εyινε, ,<αι
τό καταπέτασμα του Ναου σκί
στηκε, και οί τάφοι ανοίχτη
καν. 'Ολάκερη ή φύση ανατα
ράζεται κι' έπαναστατεϊ δτα.ι
μαρτυράη πάνω στόν σταυρό δ
'Αναμάρτητος, δ ύπερασπιστής
των αδυνάτων, των φτωχων και
των τυραννισμένων, δ Δίκαιος,
πού εδιωξε τούς έμπόρους ό:πο
τό Ναό, πού χτύπησε τήν ύπο
κρισία των φαρισαίων, Αύτός
πού δίδαξε: «Μή eησαυρίζsτε
θησαυρούς έπι της γης. Μή με
ριμνfuε διά τήν αϋριον. Ή βα
σιλεία του θεου έντός ύμων έ
στί. π,,ευμα δ θεός, και τούς
προσκυνουντας αύτόν έν ΠνειJ
ματι και 'Αληθείςι δεϊ προσκυ
νε'ϊν».
Και στις τρε'ϊς τό απόγευμα
της Παρασκευης, δ Σταυρωμ�
νος φώναξε δυνατά: «θεέ μω,
θεέ μου, ϊνα τ[ με έyκατέλι
πες;»
Είναι ή τελευταία κραυγή
της αγωνίας του Υίου του 'Αν
θρώπου. 'Από δω Και πέρα, Πc.
θαίνει δ άνθρωπος, κι' ανασταί
νεται δ θεός. Συντελε'ϊται τό
μεγαλύτερο ό:πό τά Μυστήρια.
Καί δ θεός βγάζει φωνή μεγά
λη θριάμe5ου καί δόξας: «Τετέ
λεσται ! », πού σημαίνει: «Τό
εργο τ,ελε(ωσε, συμπληρώθη
κε, τελετουργήθηκε ! �
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Τότε δ Ίησους εyειρε !ό
θε'ϊο του κεφάλι, και τό Πν;;.υ
μα ό:νέe5ηκε στούς Ούρανούς.
Πέταξε στόν Ούράνιο Πατέρα,
καθώς τωχε πε'ϊ: «Έyώ καί 6
Πατήρ μου "Εν έσμεν. Έξηλ
θον παρά του Πατρός μου καί
έλήλυθα είς τόν κόσμον. Πάλιν
ό:φίημι τόν κόσμον καί πορεύο
μαι πρός τόν Πατέρα».
Τό μεγάλο ερyο τετέλεσται !
Ό '1 ησους έξέπνευσε. Τό σΓu
μα του εμενε πάνω στόν στα:.J
ρό. Ποιος θά φρόντιζε γι' αύτό;
Μήπως κάποιος άτι' δσους είχε
εύερyετήσει; Μήπως δ έκατόν
ταρχος, δ τελώνης, ό τυφλός, δ
παράλυτος; Μήπως οί μαθηταί
του; 'Όχι! Αύτοι πού εύερy�
τηθή κανε δεν φάνηκαν πουθε
νά. Οί μαθηταί; Αύτοί είχαν
φοe5ηθη, είχαν λιγοψυχήσει. Δεν
βάσταξαν στήν αγρυπνία της
Γεθση μανη. Τόν έyκατέλειψα·ι
δταν τόν επιασαν οί στρατιωrες
κι' δ οχλος. Ό πιστός του Πi
τρος τρε'ϊς φορές τόν ό:παρνή
θηκε. 'Όχι, λοιπόν, οί δικοί,
αλλά δύο ξένοι. Ό ό:πό 'Αριμα
θαίας '1 ωσήφ κι' ό φαρισα'ϊ.:>ς
Νικόδημος, πού είχε πάει άλλο
τε κρυφά στόν Χριστό, νά μάθη
yιά τή διδασκαλία του, κι' 'ό
Χριστός του είχε πε'ϊ: «έάν μή
τις yεννηθfi άνωθεν, ού δύναται
ίδε'ϊν τήν βασιλείαν του θεου,>.
Αύτοί, λοιπόν, φαίνεται οτι yε-.•
νήθηκαν «άνωθεν» κι' άφησαν
κατά μέρος ολους τούς φΜους.
Ξεκίνησαν νύχτα, πηyε δ Ί ω
σήφ στόν Πιλάτο, ζήτησε -;:ό
σωμα του '1 ησου, τό κατέ�ασαν
άτι' τον σταυρό, το άλειψαν μΟ-
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το Δ Ρ ΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

ρα, τό τύ ιξαν με καθαρό σ>Ξν
τόνι, καl το τοποθετησαν μεσα
στόν τάφο
«At yενεαι πδ:σαι, υμνον τη
ταφft σου, προσφέρουσι, Χρισrε
μουι.,,
Ίωσηφ και Νικοδημε, άφ:.ι
�οι, τελευταιοι φίλοι του Υιου
του 'Ανθρώπου, έκάματε πιστrχ
τό καθηκον σας 'Αν ο οι οί άν
θρωποι εκαναν το καθηκον
τους, ώ ι πόσο διαφορετικος θα
ταν δ κοσμος !
Ό Δικαιος πεθανε πανω
στον σταυρο Δυο χιλιαδες ;(ΡΟ
νια περασαν άπο τοτε Μπρο
στά στον Τίμιο Σ ταυρο αί ,)·
νιο συμ�ολο της θυσίας, στέκε
ται μέ συγκίνηση καί μέ δέος
ή σκεπτομενη καί βασανισμένη
άνθρωπότης Άναπολει τους
λοyους Του, άναμετρο.ε:ι το l:o
yo Του

99

Δέ\. ύπάρχει πιο ενδοξος θά
νατος άπ' τον Σταυρικό
Τι κι' σ:ν οί περισσότεροι δέν
τον ενοιωσαν' Τ[ κι' αν οί χρι
στιανοκαπη οι όργιασαν , Γι κι'
αν ι'Jς σήμερα χτυπουν τό: κα
νόνια και φτερουγιζουν τα βομ
�αρδιστικα , Ό άκακος Άμνος,
ό αϊρων τας άμαρτιας του κο
σμου, ύψωνεται στον Γο γοθδ:,
ηιο πανω άττ' τα άνθρωηινα ττα
θη και τις άνθρώττινες κακιι:ς
Κι άκουγεται άττο μακρυα,
αηο ττολυ μακρυα, μεσ' άττ' τα
βάθη τω αίώνων, ή yλυκε•.α
και ύττο�λητική φωνή Του
« Ει τις θει, n όττίσω μου Ε λ
θειν, άτταρνησάσθω έαυτόν, rχ
ράτω τόν σταυρόν αύτου, και
άκολου.θήτω μοι)\
Μακάριος δποιος άκουει τον
ψίθυρο της φωνης Του ι
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ΗΕνα ώραϊο βιβλίο
γιά κάθε άνθρωπο των Γραμμάτων
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

fH έρημια -ιού Θεού
'Η lρημιά δε c�οvντώνε.ι μ�σα στην -Έρημο παρα οταv είσαι μέσα
( στούc; άvθ-ρώπους,
ή έρημιά δε φουντώνι,ι μlσ' την 'Έρημc.
Γι' αυτό πανω στο Σταυρό Σου, ώ Θι:έ, itυμόσουv � νοσταλγία τίς
( σαράντα ήμέρεc
της 'Ερήμου, όπου σ' lπλησίσ�εν 11 γονιμότης της μοναξιάς
και της σιωπης τό &είο -θάρρος.
Γιατί δi:, qουvτt:ίΥνει στην 'Έρημό μας ή ερημιά παρά μέσα στους
( ανitρώπους.
Κι ό Πlτρος ό πιστός Σου μα{}ητής σ' αφησε κι αυτός Υαί τρείc
( φορές σ' άρvή{}ηκεv
Ι
ό πιο πιστός Σου μα{}ητήc;, ό οράχος Σου Κ αι,τός
μΗαχιvή{)ηκε από τή {}ϊση της διΧης Σου θFΛς.
�Ιέσα στη ν α.νοιξιάτιχη τή οραδυνη τήν πα fωνιά εκεί κα{}όταv ό
(Πέτρος στή φω-rι'ά
και τον ρωτουσαv οί αν{)ρωπσ, ταυ 'Αρχιερέως.
«Μήπως ησουν κι r,σύ, μα{}ητής του Ν α�ωραίου ;»
Κι ό Πέτρος όρχιζόταv, όρκιζόταν, όρΥ,ιί,όταν,
πώc; ποιτε δi:,ν ήταν μα{}ητής Σου.
](ι αΛλος, οταν τον είδε, τον ιί)ι:,ι ςε «Ί'\' α, ενας μα{)-ητ1Jς· 'lκείνου»
Κι ό Π�τρος πάλι όρκ.ζόταν πώς ποτέ δi:,ν ύττηρξε
μα{}ητής τοϋ Θωυ τοϋ Έ σταυρωμένοv.
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Κι δταv ε,•ας αλλος ϋεϋαιωτικά εΙ:rε: « υτός ήταν άκόλουθος Έ
( κείνου», τότε
ό πιστός Lου μα{)ψης μ' δλες του τις δυνάμεις φώναζε πώς ποτέ
(δί,, Σ' εΙχεν άντικρύσ'€ι
'Ώσπου έλάλησεν ό άλέκτωρ τρ�ίς φορές εκείνες τίς σκληρές ώρες
των Πα{}-ων Σου
κι ό Πέτρος {)υμή{}-ηκε τά λόγια Σου, πώς, τριίς φορές {}ά Σ' άρ
(νη-θ-εί πριν
ό αγγελ•οφόρος της αύγης τό τέλος εκείνης τής Νύχτας κράξει.
Πολύ μεγάλη ή ερημιά Σου μέσα στους άv{)ρώπους ηταν, παρά μέ
(σα στην 'Έρημό Σου, ώ Θεέ μου.

Πρόνοια καi μοναξιά
'Όταν ϋα&αίνει μέοα στό δάσος ή σιωπή
και τό πρωί μόλις τολμά τό άγέρι κάτι νά ψ.-&υρίσε,ι
στις Οεντροκορφές, τότε άκούγεται κάποιο πουλί
νά έρωτα με μιαν επίμονη, παράξενη κραυγή.
λες οάν τί vu Οέλει αραγε vά εlπεί. πως άπορεί αυτό τό φιλέρημο
( πουλί τοϋ δάσους;
Σάν τί νά -θ-ιλει νά ερωτήσει, νά ειδοποιήσει, σάν τί νά επιθυ μεί,
άφοϋ ό Θεός δλα τά συντηρεί καί γιά τά μικρότατα δεν άμελεί
παρά ολα τά φροντίζει άπό τό άγριολουλούδι του
:του μεγαλώνει πεισματικά στοϋ ϋράχου την αυτάρκεια ριζωμένο
μέχρι τόl' ανθρωπο, γιατί δεν τόν άφήνει ποτέ έyι.αταλειμμένο.
1ά τί {)έλει Ι.Νπόν να είπεί αυτό τοίι ωσους τό πουλί τό παραπο·
vεμένο;

Τό άyκάθι
Ε'ίχαμε ενα άγκάθι, πολί1 πικρό άγκά{}-ι μέσα μας,
στην καρδιά μας είχαμε ενα άγκάθι καί μας ϋελόνιζε με την ο.γριά
( του την κόψη,
τό άγκάθι μας κληρονομιά μας άπό τούς προγόνους, που εφτασε
καί μέσα σε μiic v' άν-θ-ίσει την όρμή του. Ε'ίχαμε ενα άγκά{}-ι
κι επρεπε μέ τρόπο \'C( τό αποφεύγαυμε. μ' επινοήσεις νά ξεμακραί.
(νουμε
από τό κέντημά του, να τό κοιμίζουμε τό άγκάθι μας νά μην ξυ·
(πvii ωσπαυ
να τό ξεχάσουμε και να μας ξεχάσει.
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Είσαyωyίι

εις
'
-ι-ον
Πλά-ι-ωνα
'Ομιλία προς φοιτητας Πολιτικών 'Επιστημών
Τό δνομα του Πλάτωνος η
το Άριστοκλης. Έπωνομάσθη
Πλάτων, διότι κατά μίαν θεω
ρίαν είχε πλατύ μέτωπο 1<αί
στηθος, κατ' αλλην διότι έσJ
νήθιζε νά μεταχειρίζεται ι:.�ς
τούς λόγους του μεγάλες φρά
σεις.
Ή καταγωγή του ητο άpl
στο ,φατική, διότι είχε πατέρα
τόν 'Αρίστωνα, ό όποιος κα
τήyετο άπό τόν Κόδρο, μητέοα
δέ τήν Περικτιόνη, ή όπ,οία κα
τήyετο άπό τόν Σόλωνα. Δι
δάσκαλοί του ύπηρξαν 'ό Κρα
τύλος καί ό 'Ερμογένης, οί ό
ποϊοι του έδ(δαξαν άντιστοίχως
τήν φιλοσοφία του 'Ηρακλεί
του ό πρωτος καί τήν φιλσσο
φία του Παρμενίδη ό δεύτερος.

Γνωστόν είναι δτι ώς νέος ί.
πηρξε ποιητής, άλλά μετά τήν
γνωριμία του μέ τόν Σωκράτη
κατέστρεψε μόνος του δλα του
τά ποιήματα ρίχνοντάς τα στη
φωτιά. Μετά f>έ τήν καταδίκη
καί τόν θάνατο του Σωκράτη
cί,ρχισε νά ταξιδεύτ� , έπισκε
ψθείς την Αίγυπτο, τήν Κυpή
vη, τήν Κάτω 'Ιταλία καί τήν
Σικελία, δπου, ώς γνωστόν, έ
φιλοξενήθη άπό τόν τύραννο
των Συρακουσων Διονύσι').
'Όταν δέ έπέστρεψε είς τάς
'Αθήνας, τό ετος 387 π. Χ., ϊ
δρυσε την 'Ακαδημία, την πε
ρίφημον σχολή του είς την εί
σοδο της όποίας εyραψε τό
«Μηδεί·ς άyεωμέτρητος είσίτω,>.
Ό Πλάτων παρέμεινε πάν,::χ:
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ενας αριστοκράτης, λέyεται δέ
μάλιστα οτι ττολλά συμ(5ούλια
ελα(5οv χώραν είς την οίκίαν
του ττρός άνατροττήν της Άθη
ναϊκης Δημοκρατίας. 'Εκτός
τούτου, yνωστόν είναι οτι συν
εμερίζετο τάς άττόψεις τοϋ
Κριτία, οσον και αν αργότερα
κατεδίκασε την συμττεριφορά
του, καί, yέρος ττιά, σέ αρκετά
ττροχωρημένη ήλικία, εyρα,με
στην ττερίφημη 7η έττιστολή του,
οτι αύτήή κατατρεyμένη δημο
κρατία των Άθηνων φάνη)(ε
σαν χρυσάφι μττροστά σέ κεϊ•ια
ττού έδημιούρyησαν 6 Κριτίας
και οί υττοστηρικταί του.
Είναι yνωστόν οτι 6 Πλάτων
υττηρξε 6 πλέον γοητευτικός
συyyραφεύς φιλοσοφικων ερ
yων. Στα ερyα του αύτά, λαμ
(5<Χ\ΛΟvτας πάντοτε σχεδόν σαν
κεντρικό ηρωα τόν Σωκράτη,
τόν μεγάλο δάσκαλό του, ττού
σ' ολη του την ζωή έσέ(5ετο καί
έθαύμαζε, είναι αρκετά δύσκο
λο ατόν έρευνητή, αν οχι αδύ
νατο σέ μερικά σημεϊα τοϋ t:ρ
you του, νά αναyνωρίσn καί να
διαχωρίσn τις καθαρά Πλατω
νικές αττό τίς Σωκρατικές έκ
φραζόμενες στό κείμενο ίδέεc;
και σκέψεις. Πάντως, τό βέ(5αι
ον και yενικως τταραδεκτόv εί
ναι οτι δια της φιλοσοφικης
Πλατωνικης σκέψεως, ή Σω
κρατική διδασκαλία αττέκτησε
δύναμιν και ττληρότητα, καθ' ί,
σοv, ώς yνωστόv, μόνον 6 Πλά
των άφησε yρατττά ερyα, τοϋ
Σωκράτους ττερωριζομένου μό
νον είς την προψορική διδα
σκαλία των μαθητων του.
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Ό Πλάτων όνομάζει τήν rr1,·
λοσοφία yεvικως ώς ψεyίστι- .ι
μουσικήν τέχvην». Δικαιολο
yωv τοϋτο λέyει οτιή φιλοσο
φία είναιή μόνη ,ή όττοία ατω
δίδει σέ εvνοιες τήv έvτός τοϋ
σύμτταντος υττάρχουσαν άρμο
νίαν και τάξιν. Συμττληρώνί:ι
δέ αναφέρων οτι ή φιλοσοφ:α
άρμόζει είς τόv ανθρωπον, έvί;J
αντιθέτως ή σοφία, αύτή καθ'
έαυτήν, ανήκει μόνον καί αττο
κλειστικως είς τόv θεόν. Ώς
αρχήν της Πλατωνικης φιλοσο
φίας δυνάμεθα vά θεωρήσωμ>::ν
την θέσιν, κατά την δττοίαν η
άνθρωττίνη yνωσις είναι άνΕ
τταρκής καί ώς έκ τούτου ή
σημειουμένη τάσις ττρός ττλήρη
κατανόησιv των οvτωv,ή δττοία
συνοδεύεται και αττο ττάθος,
τταρουσιάζεται έκδηλουμένη ώς
ενα είδος ίσχυρας αίσθη ματι
κης κλίσεως. Ώς ερως.
Ό Πλάτων ύττοστηρίζει οτιή
φιλοσοφία, οττως και ο,τιδήττοτε
μεyάλο τταρουσιάζεται στή
ζωή, ττροέρχεται άττό τόν ερω
τα, δηλαδή άττό τόv ττόθο τοϋ
διαιωvισμοϋ. Είς ενα 11ερίφηι10
κομμάτι του Πλατωνικοϋ Συμ
ττοσίου (211y) ττεριyράφεταιή
κίνη σις αύτή. Ή έρωτική δpμή
καταττιάνεται ττρωτα μέ τα ώ
ραϊα ττράyματα, μέ εvα ώρι
σμένο ώραϊο σώμα στήv άρχή,
εττειτα φθάνει στό σημεϊο , ά
άyαττάn την ομορφιά σέ κάθ"Ξ
σωμα, κατόπιν την ψυχική ,'- 
μορφιά, τέλος δέ ερχεται στην
καθ' αύτό όμορψιά, ττού είναι
οί '1 δ έ ε ς καιή α λ ή θ ε ι α.
Τοϋτο δέ γίνεται, διότιή φιλο-
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σοφία του Πλάτωνος δέν πα
ρουσιάζεται ώς μονήρης στσ
χοσμός, αλλά αντιθέτως προ
(9άλλεται ώς μιά πνευμα:τικη
παραyωyή μέσα στην ψυχή ταυ
μαθητου. Λέyει είς τό «Συμπό
σιον» (206y) ό Πλάτων: «Δεν
παράyει κανείς παρά μέσα εtς
τό ώραιον» καί κάτω άπό την
έ-τίφρασιν του ερωτος. Διότι, ό
ερως, τείνει προς την αθανα
σία, ε'ίτε είναι ό ερως των \�
ραίων σωμάτων - ό όποιος συ
νεχίζει όπωσδήποτε την ζωή f.
νός άτόμου είς ενα άλλο - sϊ
τε είναι ό ερως των ώραίων
ψυχων - δ όποιος ξυπνq: τάς
μή δραστηριοποιηθείσας ηδη
δυνάμεις του πνεύματος μέσα
στον δάσκαλο αλλά καί στό J
μαθητή - (206δ, 208β). Κατ'
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ή
πνευματική ζωή είναι συνυφα
σμένη με την σωματική ζωή,
διότι ξεκινωντας από την 'κα
θαρως ένστικτώδη έπιθυμία, ή
'όποία σπρώχνει κάθε ζωντανό
0\/ νά παραyάyn τό δμοιόν του,
μέχρι νά φθάσωμε στην ξα
φνική έμφάνισι της όπτασίας
του αίωνίου κc:l αφθάρτου ώ
ραίου, παρουσιάζεται άνάyλι.,
φη μία συνεχής πρόοδος. Ή
πρόοδος αυτή δέ αποτελει μί
αν yενικωτέραν πρόοδον ένός
οντος, πού συyκινειται, οχι 11,ά
από την ώραιότητα ένός καί
μ6νον σώματος, αλλά από μιά
δλόκληρη πλαστική ώραιότη
τα. Πάνω δμως απ' αυτή cήν
πλαστική ώραιότητα εύρίσκs
ται ή ώρ
, αιότης των ψuχC::,ν,
των έπαyyελμάτων καί των f.

1970

τ,ιστημων, είς ακόμη δέ ύψηλο
τέρας σφαίρας ευρισκεται ή
άπεραντωσύνη του 'Ωραίου
( Καλου), από τό όποιον καί
προέρχονται δλαι αί ώραιότη τες.
Τό θέμα του ερωτος καί yε
νικώτερα τό θέμα της θείας
έμπνεύσεως, αποκαλύπτει τό
συναισθηματικόν πλάτος της
Πλατωνικης επιστήμης. Διά
τον Πλάτωνα ή φιλσσcφία δέν
είναι άπλως καί μόνον μιά
πνευματικη μέθοδος. «Το ορyα
νον μέ τό όποιον έννοουμεν ό
μοιάζει μέ τό μάτι, πού αδυνα
τεί νά στραφfi προς τό φως μέ
άλλον τρόπο, παρά μέ όλόκλη
ρο τό σωμα. 'Έτσι πρέπει ,·ά
έπιχειρηται καί ή μετατρο11ή
του yίy\ΛΕσθαι είς τό .είναι �.έ
όλόκληρη την ψυχή. 'Υπάρχουν
κακοί πού είναι έπιδέξιοι άν
θρωποι 'καί ή μικρά ψυχή των
εχει όξειαν καί διαπεραστικήv
δρασιν... 'Όσον διαπεραστικω
τέρα είναι, τόσον μεyαλύτερον
κακόν κάμνει» yράφει ό Πλ--χ
των στην «Πολιτεία» του (518/ε
κ. έ.). Ή δρασις, λοιπόν, αυτή
των μετρίων ατόμων είναι σα
φως αντίθετη προς την οπτα
σία του Κάλλους, ή όποία προ
έρχεται από τόv ερωτα, καί ::χ
ποτελει συνάμα τc κορύφωμα
της μυήσεως είς τον 'Έρωτα.
Φιλοσοφία, κατά τον Πλάτω
να, σημαίνει νά αποκτήσωμε
yνώσεις καθαρές, ασφαλιισμέ
νες καί αί όποϊαι νά εχουν γε
νικόν 'κυρος. Βλέπομ.ε, δηλαδή,
δτι ό Πλάτων αντιτίθεται συν
ειδητά σε κε(νους πού ύποστη-
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ρ[ζουν τήν γνώμη δτι ή έπιστή
μη περιορίζεται στόν ηθικό 1<ό
σμο η στά ηθικά προ(!)λήματα,
πιστεύει δέ, αντιθέτως, δτι δυ
νάμεθα δλόκληρη τήν ζωή, t1έ
τό δικό της πλούσιο περιεχό
μενο, τlς πράξεις καθώς καl
τίς ηθικές μας αντιλήψεις, μή
έξαιροuμένων καί των βουλητι
κών μας διαθέσεων, νά τίς ύ
ψώσωμε σέ συνείδηση καί, α
κόμη περισσότερο, νά τίς έκ
φράσωμε μέ καθαρές εννοιJΞc.
Παραδεχόμενος αύτά δ Πλά
των, άποκρούει συγχρόνως καί
τήν θεωρία του αδυνάτου της
γνώσεως, άλλά καί τήν αίσθη
σιαρχία, ή δποία καί ύπεστηρί
χθη ύπό των σσφιστων. Συνε
χίζον δέ, όνομάζει καί δέχετ::χι
ώς yνωσιν τήν ά ν ά μ ν η
σ ι ν της ψυχης, τήν δποίαν
αύτή εχει άπό τίς προηγούμε
νες ένσαρκώσεις της καί άπό
τήν πραγματικότητα του ύ
πάρχοντος πνευματικοί} κό
σμου, δηλαδή τόν κόσμο των
'Ιδεών. Αί 'Ι δ έ α ι, κατά
τόν Πλάτωνα, εχουν πραyματι
κήν ύπόστασιν, έκτός δέ τού
του άποτελοϋν τόν πνευματικόν
κόσμον, δηλαδή τό δ ν τω ς
ον, ζουν δέ ατόν ύπεραι
σθητό κόσμο, δ δποίος είναι ό:ν
τιληmός μόνον διά της νοή
σεως, &πως άκρι(!)ως έπίσης α:
αίσθήσεις ζουν αντιθέτως ατόν
αίσθητό κόσμο, δ δποίος δμως,
σημειωτέον, δέν εχει πραyμα
τικήν ϋπαρξιν. (Λέγει δ Πλά
των δτι συνεχώς «yίyνεται»,
άλλ' ουδέποτε «έστί») .
Ό Πλάτων χαρακτηρίζει τήν
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«' 1 f>έα» ώς κάτι τό αυλον μέν
άλλά ύπαρκτόν, τό δποίον μο
νάχο του δέν είναι δυνατόν νά
ύπάρξn, έν τούτοις δίδει διά
φορες μορφές στήν άμορφη ϋλη
καί κατ' αύτόν τόν τρόπον γί
νεται ή αίτία ωστε νά παίρ
νουν μορφή τά πράγματα. «' 1 ·
δέα έστlν ούσία άσώματος, αύ
τή μέν μή ύφεστωσα καθ' έαυ
τήν, είκονίζουσα δέ τάς άμόρ
φους ϋλας καί αίτία γενομένη
της τούτων δείξεως», καθώς
γράφει. 'Έτσι φθάνομε στό
συμπέρασμα δτι ή σημασία της
«· 1 δέας» στόv Πλάτωνα yίνετ.:ι:ι
άντικειμενική, ένq, πρώτα είχε
μίαν ασταθη ύποκειμενικότητα.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον, άκο
λουθων δ Πλάτων μία έντελως
φυσικήν τάσιν του άνθρώπου,
εφθασε είς τό συμπέρασμα οτι
είναι δυνατόν νά πλησιάσω�ε
τίς ανώ11ερες άλήθειες, άνε(!)αί
νοντας σιyά-σιyά από τά αί
σθήματα στίς εννοιες, άπό τό
ώραίο, τό δποίο βρίσκεται
μπροστά μας, στό yενικως r�
ραίο και τέλος πώς αύτό είν::χι
δυνατόν νά τό πραyματοποιή
σωμε καλύτερα αν έρyασθου
με έπί των έννοιων, καί άπό
εννοια σέ εννοια φθάσωμε στίς
yενικώτερες εννοιες, στίς γενι
κές άρχές, στίς ίδέες, τελικά δ�
στό δν. Ή φιλοσοφική δέ αύτή
μέθοf>ος του Πλάτωνος ώνομά
σθη «διαλεκτική», τέχνη δηλ.
διακρίσεως. Μέ τήν «διαλεκτι
κήν» δυνάμεθα νά διακρίνωμ"Ξν
τό αίώνιον από τό προσωρι
νόν, τό αφθαρτον άπό -rό
φθαρτόν, τό άληθές άπό τό
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φαινομενικόν, τό βαθύτερον νό
ημα μιας σκέψεως η πράξεως
άπό τό έπιφανειακόν καl έπιπό
λαιον, τό άναλλοίωτον άπό τό
έναλλασσό,μενον.
Κατά τόν Πλάτωνα, αί «' 1δ έ α ι» είναι ή ούσία καl ή
αρχή των δντων, τά αιωνίως
ύπάρχοντα, μή φθαρτά καl ά
μετά�λητα ά ρ χ έ τ υ 11 α. Είς
την κορυφή των «'1 δεων» δε
σπόζει ή '1 δέα του άyαθου,
πού συμπίπτει μέ την ίδέα του
θεου, δ δποϊος καl έδημιού;:ι
yησε τόν ύφιστάμενον κόσμον
κατ' αναλογίας μαθη1ματικάς,
παρουσιάζεται δέ ουτος ώς ό
καλύτερος πού μπορουσε ·;ά
ύπάρξ-π ποτέ.
"Ας δουμιε τώρα πως έννο<Ξϊ
δ Πλάτων τόν ένάρετο καl zύ
f>αίμονα άνθρωπο κατά την ά
νάπτυξιν της φιλοσοφικης τοu
σκέψεως. Ό άνθρωπος, λέγει δ.
Πλάτων, εχει νόηση (λοyιση
κόν) έδpεύουσαν εις την κεφα
λήν καl ή δποία δδηyεϊ εις την
σοφίαν (φρόνησιν). Τό Συναί
σημα (θυμοειδές), έδρευον είς
τό στηθος δδηyεϊ στην ανδρεία.
Τέλος δέ ή 'Επιθυμία (έπιθυ
μητικόν), έδρεύουσα εις τό ύ
ποyάστριο δδηyεϊ στην σωφρο
σύνη. Δικαιοσύνη, λοιπόν, ύ
πάρχει μόνον τότε, δταν καί -rά
τρία άwαφερθέντα ανωτέρω
συμ�αδίζουν άρμονικως. 'Έτσι
καταλήyομεν εις τό σχημα:
φρόνησις, ανδρεία, σωφροσύνη,
δικαιοσύνη.
'Ενάρετος, λοιπόν, 'καl εύδαί
μων γίνεται έκεϊνος 'δ' άνθρω
πος μόνον, δ δποϊος καl βαδί-
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ζει στόν σωστό δρόμο, καθ' c
σον κατά τόν Πλάτωνα ή ά�ί
τή παρουσιάζεται αύτάρκης
είς εύtιαιμονίαν. Καθώς σαφως
αναφέρει δ ίδιος εις την «Π')
λιτ,εία» (613) οί θεοί πάντοτε
δείχνουν ένδιαφέρον δι' έκεϊνο11
τόν ανθρωπο, δ δποϊος παρου
σιάζεται δλόκαρδα αποφασι
σμένος, μέ την άσκησιν της ά
ρετης, νά yίνn δίκαιος καί ο
μοιος μέ τόν θεό, σέ έκεϊνο τ:'J.ι
βαθμό βέ�αια, πού του έπιτρs
πουν οί ανθρώπινες δυνάμεις
του. Έν συνεχείc:χ ύποστηρίζ:Ξt
οτι ή αρετή δέν είναι ιδιοκτησία
ούδενός. Ή συμμετοχή οίουδή
ποτε θά είναι μεyαλύτεpη, ά
ναλόyως της έκτιμήσεως η της
περιφρονήσεως, την δποίαν δεί
χ\'ει κανείς απέναντι στην άp<Ξ
τή. Συμπληρώνει δέ στην «Πο
λιτεία» (618), οτι δ χειρότερο�
τρόπος ζωης είναι έκιεϊνος παύ
θά yίvn αιτία, ωστε ή ψυχή ν::χ:
yίvn άδικώτερη, ένfiJ αντιθέτως
'δ καλύτερος εtναι έκεϊνος πού
θά ώθήσn την ψυχή νά yίνπ δι
καιότερη.
Εύρισκόμενοι, οϋ1τω, είς τό
σημεϊον της έξετάσεως των σι<έ
ψεων του Πλάτωνος περί άρε
της καί έναρέτου καί εύδαίμο
νος άνθρώπου, ας δουμε έπίσης
καί τό τί γράφει yιά την άνcχ
τροφή των νέων καί την Παι
δεία, σέ δύο άπό τά βι�λία του,
rrούς «Νόμους» καl την «Πολι
τεία». Γράφει, λοιπόν, στό κε
φάλαιο Α' των «Νόμων» δ Πλά
των: «Νά νικάn κανείς τόν :::
αυτό του είναι άπ' ολες τίς 1,ί
κες ή πρώτη καί ή καλύτερη,
τό νά νικαται ομως άπό τόν ί-
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διο του τόν έαυτό είναι απ· δλα
τό ασχημότερο και χειρότερο,>.
Συνεχίζει δε στό κεψάλ. Ζ', α
ναφερόμενος στήν ανατροφή
τοΟ παιδιοΟ: «τό παιδί απ' δλα
τό: θηρία ε1ναι τό πιό δυσκολο
μεταχείρι01το. Διότι, δσο δέν έ
χει αναπτύξει λοyική, είναι τό
πιό έπι'κίνδυνο καί ατίθασο rχττ·
οΆα τό: ζωα. Γι' αυτό πρέπει \ '(
τό δεσμεύω.με καί νό: τό τιμω
ροΟμε καταλλήλως». θεωρεϊ έ
πίσης σό:ν κυριώτερο παράyον
τα της παιδείας τήν σωστή
νατροψή, ή όποία, ώς λέy.:ι,
«θό: όδηyήση πρό πάντων τήν
ψυχη ν' άyαπήση τό αληθινό».
Θεωρεϊ δε αληθινή Παιδεία f
κείνη καί μόνον, ή 'δποία 'δδη
yεϊ είς τήν αρετή.

u

Ό Πλάτων θεωρεϊ ώρισμένα
μαθήματα ( αριθμητική, yεωμF
τρία, σrερεσιμετρία, αστρονο
μία, άρμονική) ώς απαραίτητα
yιό: νό: όδηyήσουν τον άνθρω
,τον, η μδ:λλον τήν ψυχή τοΟ άν
θρώ-τrου, στήν θέα τοΟ δντως ον
τος καί της αληθείας. Σημειω
τέον δέ, δτι δλαι αί άναψερ
θεϊσαι ανωτέρω έπιστημαι δέν
είναι παρά μία γενική προπα
ρασκευή διό: τό άκολουθοΟν
μάθημα της <ι:διαλεκτικης» (την
τέχνη δηλαδή τοΟ μεθοδικοΟ
διαλόγου) διό: τοΟ όποίου καί
άναζητεϊται βασικως ή ουσία
έ'κάστου αντικειμένου, άνευσί
σκεται δε ώσαύτως διό: της βο
ηθείας της νοήσεως τό άyαθυν
καί ή αλήθεια (531-534 «Πολι
τεία»).
Ό Πλάτων είναι

μαχητικός
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όπαδός της αληθείας. 'Υποστη
ρίζει δτι μία κρίσις, τότε καί
μόνον είναι άληθής, δταν εyινε
με τήν βοήθεια των κανόνωι
της νοήσεως. Διό: τοΟτο καί λέ
γει: «Δόξn έπιyίyνεσθαι ψεu
δος τε και αληθές». Βε�αίως i>
Πλάτων στις φιλοσοφικές το.J
ερευνες μεταχειρίσθηκε 1,)ι
όρθολοyισμόν, άλλό: τό yεy,,
νός αυτό ουδόλως τόv ήμπόδισε
νό: κάμn χρησιν καί της έ σ ( J
τ ε ρ ι κ η ς y ν ώ σ ε ω ς καί
π α ρ α δ ό σ ε ω ς, καθ' δοον
έρευνοΟσε και ζητήματα είc τά
δποϊα ό όρθολοyισμός του καί
μόνον δέ.ν τόν βοηθοΟσε, ε:ς
αρκεrτ:ό:
ίκανοποιητικόν βα
θμόν. Π. χ. οϋτως επραξε καί
είς τό πρό�λημα της τυποποιr1σεως των μορψων, είς τάς ό
ποίας καί εδωσε τήν όνομασίο:\,
«'Ιδέαι».
Πρέπει, λοιπόν, έν προκειμέ

V<t> νό: έξαρθfi1 δλως ίδιαιτέρως

τό θάρρος του Πλάτωνος, -�ό
όποϊον παραμένει καί αξιομί
μητον παράδειγμα διά τούς
σχολουμένους με rrήν ψιλοσο
ψία, δηλαδή έκείνους οί όποϊοι
άναζητοΟν yενuκως τήν αλή
θεια. ΤοΟτο προκύπτει έκ τη::;
όρθης σκέψεως, δτι ή ερευ':α
ή έπιστημονική πρέπει νά yίvs
ται με τόν νουν έλεύθερον i. \ τελως από τίς προλήψεις, κα
θώς και με τήν αξίωσιν δτι ή
αλήθεια θά πρέπει νό: αναζητη
ται παντοΟ, άνευ της θέσεως
όρίων όρθολοyιστικης φύσεως
είς πολλάς περιπτώσεις. Διότι,
έν έναντίι;ι περιπτώσει, είναι δυ
νατόν τά συμπεράσματα νό: ιού-

ο.
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ρίσκωνται πέραν καί ύπέρ τήν
πραyματικότητα, δηλαδή ου
σιαστικως νά μήν εχουν σιτενήν
σχέσιν μέ τήν πραyματική αλή
θεια.
Τί σκέτπεται δ Πλάτων π•φί
της ψυχης, -rοϋ Θεοϋ καί της α
θανασίας της Ψυχης, προ'9λή
ματα τά δποϊα τόσον απησχό
λησαν δλους τούς φιλοσόφους
καί έξακολουθοϋrv νά εύρίσκων
ται πάντο-rε είς τήν αυrι:ήν φά
σιν του ένδιαφέροντος κά9ε
σκεπτο,μέvου καί έρευνωντος .:ά
πράyματα ανθρώπου;
Ή Σωκρατική απόδειξις πε
ρί ύπάρξεως τοϋ θεοϋ παρο�
σιάζεται ακόμη ώς πολύ λαϊ
κή. Στηρίζεται δέ αυτή στά
θαυμάσια του Κόσμου, είς τήν
τάξιν καί σκοπιμότητα, τήν δ
ποίαν νομίζομεν δτι βλέπομε
τιαντοϋ. Ό Πλάτων έκούρασr.
περισσότερο τό μυαλό του στr1v
προσπάθειά του νά βρfj καt
νούρyια έπιχεψήμα)τα κοντά
στά παλαιά. Κοτά τήν φιλοσο
φικήν Πλατωνικην σκέψιν δ θ<ο
ός είναι ή ίδέα του αyαθοϋ,
από τήν δποίαν λαμ'9άνουν τήν
ουσίαν καί αυτήν ταύτην τήν
ϋπαρξίν των καί αί αλλαι '1δέαι καί πραyματικότη1τες, έvy
δ 'ίδιος δ θεός εύρίσκεται πέ
ραν της ουσιας καί είναι ή
Ψυχή του Κόσμου. Συναισθrχ
νόμεvος ό Πλάτων τήν πνευμ,χ
τικότητα του θεοϋ, καταφέρ�:
ται έναντίον πάσης τάσεως αν
θρωποιμορφισμοϋ. Ό θεός Fί
ναι ή πνευμαrτική έκείvη δύνα
μις, ή δποία έπιδρ� έπί του
φυσικοϋ σύμπαντος, διά της
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Παyκοσ,μίου Ψυχης, οϋτω οε
καί εLσάγει εtς αυτό τήν τάξιν
καί τήν άρμονίαν. Ή διδασκα
λία του Πλάτωνος ανατπύσσε
ται πολλcrπ:λως κ,ατά μηκος δ
λης της συyyραφης του, σαφέ01τερα δέ αναφέρεται είς !Ξνα
χωρίον του Τιμαίου (τό 50y).
'Όσον άφορ·� τήν ψυχήν, δ
Πλάτων πρεσ'9εύ,ει δτι αϋτη εί
ναι αyέννητος καί αίώνιος. Ή
όντότης δέ αυτή είναι άπλη ου
σία, χωρίς χωρον καί χρόνον,
αόρατος καί άνευ εtδους, καί ή
όποία κινεϊται αφ' έαυτης (αύ
τοικίνητον, ώς τήν όνομάζει ό
Πλάτων). Αυτή λοιπόν ή Ψυχή
είναι συyyενής πρός τάς '1 οέ
ας καί τόν θεόν, άρα είναι καί
αύτή αθάνατος, δπως έκ1εϊ·1αι
(αί Ί δέαι) καί Ουτος ( δ θε
ός) «ου δέχεται θάνατον». Ή
Ψυχή συνεπως έπι'9ιώνει του
σώματος μετά τόν θάνατον αυ
τοϋ. Τέλος δέ, τήν Ψυχήν ταϊι
την δέν είναι δυνατόν νά -χί
σθανθωμεν διά της βίας των
αίσθήσεων, αλλά δυνάμεθα ι1ό
νον νά τήν έννοήσωμrεν διά της
διανοίας. ,,Τ(:) της διαVΌίας λο
yισμ(:)», δπως λέyει ό Πλάτων.
Ι"<αί τώρα, ή Πλατωνική q,ι
λοσοφική σκέψις είς τό θέμα
«Πολιτε:α». Ή φιλοσοφία του
Πλάτωνος, ώς yνωστόν, πλην
των διαφόρων ηθικων προ'9\η
μάτων, τά όποϊα σκοπόν εχουν
τήν τελειοποίησιν του ανθρώ
που, παρουσιάζει καί μέyα έν
διαφέρον διά τήν Πολιτείαν.
'Υποστηρίζει δτι ή αληθινή ευη
μερία της Πόλεως άρμόζrει vά
είναι δ βασικός σκοrπ:ός των
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'Αρχόντων, ot δη:οϊοι καί θά ό'
δηyηθοΟν είς την ψιλοσοψίαv
διά της βοηθείας της επιστή
μης των μαθηματικων. Ή π
λεία δέ καί δλοκληρωτυκή έκ
πλήρωσις των καθηκόντων των
θά είναι τό αποτέλεσμα rης
γνώσεως ύπ' αύτων της Ί δέας
τοΟ αyαθοΟ. Οϋτω καταλήyο
μεν είς τό γνωστόν πλέον σχη
μα, κατά τό δποϊον ή δια�ω
Ι!>έρνη σις της Πόλεως πρέπΞι
νά γίνεται από τούς τελείως
μορφωμένους ανθρώπους, δη
λαδή τούς φιλοσφόψους. ''Q.
πως δέ λέyΕL είς την «Πολιτεί
αν» ό Πλάτων, έάν ot φιλόσο
φοι δέν βασιλεύσουν η οί βασι
λεϊς δέν ψιλοσοψήσουν, έάν δη
λαδή δέν καταστfi δυνατόν έν
τέλει τά δύο ταϋτα νά ύπάρ
ξουν ταύrοχρόνως σ�τό 'ίδιο καί
τό αυτό πρόσωπο, τότε δέν θά
ύπάρξn ποτέ τρόπος εύρέσεως
ένός τέλους διά τά: κακως κεί
μενα των Πόλεων, αλλά: ακό...ιη
περισσότερον οϋτε δι' όλόκλη
ρη την ανθρωπότηπα.
Έν συνεχεί<t ό Πλάτων δρίζει
δτι μετά τούς 'Άρχοντας - οί
δποϊοι αντιστοιχοϋν στο λοy,
στικό της Ψυχης - ερχονται οί
πολεμισται - οί όποϊοι αντι
στοιχοϋν στο θιψοειδές - και
τέλος, ερχεται ό Λαός πού :χν
ηστοιχεϊ στο έπιθιψητόν της
Ψυχης, είς τον όποιον και ανή
κει ή ίκανοιττοίησις των ύλικων
αναyκων και δ όποιος συyχρό-
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νως δικαιοΟται νά εχn μεγάλη,
σχεδόν αηεριόριστη, έλευβερί::χ,
έν αντιθέσει προς τούς "Αρχον
τας, οί δποϊοι καί ττ,αρουσιά
ζονται δεσμευμένοι άη:ό τάς ί:
ποχρεώσεις των. Δικαία \οιη:όν
Πολιτεία είναι δυνατόν νά ι';
πάρξn μόνον διά της άρμοvι
κης καθ' δλα συνεργασίας με
ταξύ των τριων αύrων τάξεων.
Καί έπειδή διά τό:ς yuναϊκας
ουδείς ,μέχρι στιyμης εyινε λό
γος, ας αναψέρωμεν δτι ό Πλά
των θεωρεί: αυτά:ς ίσcιτίμοuς ι1έ
τούς άνδρας καθ' δλα, ύποστη
ρίζει δέ δτι πρέπει νά μετέχουν
είς δλα τά ερyα, ακόμη δέ και
είς τά: πολεμικά τοιαΟτα.
Ή Πλατωνική φιλοσοφία ::
ξακολουθεϊ ακόμη νά: έπιδρ1 ε
πί της ανθρωπίνη ς σκέψεως, ό
πως δέ είπε και ό 'Αριστοτs
λης, ό Πλάτων είναι ό μόνος
η ό πρώτος των θνητων, ό t)
'Π'Οιος κατέδειξε σαφως καί διά
της διδασκαλίας του, αλλά: καί
διά της άτομικης του ζωης, 5τι
δ άνθρωπος δύναται νά: yίι �,
έά:ν πράγματι τό θέλn, ένάpc:·
τος καί ευδαίμων. Έν κατ::χ
κλεϊδι, θά μοΟ έπιτραπfi1 νά:
χρησιμοποιήσω τά λόγια του
ΚαθηyητοΟ κ. ΘεοδωρακοποΟ:J
λου, από μίαν διάλεξίν του ε�ς
την αίθοuσαν της Άρχαιολοyι
κης 'Εταιρίας: «Ό άνθρωπος
ζfi y ι ά ν ά: y ί ν "[l άνθρω
πος. Δ έ ν ε ί ν α ι ποτέ, y :.
ν ε τ α ι ».
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Ζη-ιών-ιας -ιην ευ-ιυχια...
Ύπο Σ. ΠΕΣΣΑΧ, Ίcχτροu είς Άλεξcχνδροuπολιν
«'Όττοιος δέν εχει μέσα του
τή'ι ττηyή της είrrυχίας, άλλοί
μονό του», λέyει ενα βουδδικ6
ρητό. Προφανως δ βουδ1δικος
διδάσκαλος θέλει νό: τονίσn ό
τι ττρέττει νό: ύττάρχn ή κα,α
(,ολή, δ ττυρήν της εύrτυχίας :Ξίς
την άνθρωττίνην ψυχήν διό: νό:
δυνηθfi νό: έy,κατασταθfi αϋτη.
Άλλα τί είναι εύτυχία; Καί
-πως κατακ.ταται αϋτη έττά'.ιω
στή yη; Δύσκολα δύναται κα
νείς νό: άτταντήσn.
"Ας έττιχειρήσωμε, ώστόσ:),
μίαν άνατομίαν της είrrυχία,�.
της θεας αίrrης, την δποίαν, ά
ττό του 'Αδάμ, ηρχισε νό: κυνη
ΥCf. ο άνθρωττος καί ή δποία,
,σάν σκιά, του ξεq>εύyει πάντα.
'Ίσως κυνηyοϊψε καί εμείς
-«σκιάν δνου» έττιχειρου\Ατ�ες τήν
άνάλυσίν της. 'Αλλά � άρχαιος
Σοφός είπ,εν οτι: «Πρέπει νό:
φιλοσοψοϊψε καί αν άκόμη
πρόκειται να ψθάσωμε στο
σιψττέραqμα ττώς δέν ττρέπει ν:'χ
φιλοσοφοϊψε».
Εύτυχία, κατά τήν έτυιμολο
yίαν της λέξεως, είναι ή καλή

τύχη, ή εύημερία, ή έττιτυχί.χ,
ή άνευ λύπης καί μετ' άνέσεως
ζωή. Κατ' Άριστοτέλην ομως,
ή εύτυχία είναι άττλως τμημα
της εύδαιμονίας καί δχι τό Ο·
λον της. Ό CΧ'Vωτέρω δρωμός
της εύτυχίας δέν δύναται ιά
μας �κανοττοιήσn πλήρως διότι
είναι, τρόττον τινά, δρLΟΙμός ύ
λικός ττού άψορ� έκεινο 11'Ού il
ττΝειονότης των άνθρώπων θs
ωρει ώς εύτυχίαν, δηλαδή την
άττόκτησιν καί άττόλαυσιν α
γαθων ύλuκων, τήν έτταyyελμα
τικήν έττιτυχίαν, τήν κοσiμlκην
ττρο�ολήν καί τό: τοιαυτα. 'Αλ
λά καί ή εύτυχία αϋτη είναι ά
τsλής, διότι ή ζωή είναι συνυ
φασμένη καί μέ ττε.ρuστατι'<ό:
ττού ττροκαλουν όδύνην καί θά
νατον, νόσον, πόλεμον κ. λ. ·,τ.
Καλως δμως yνωρίζομεν οτι,
μέ τοιαύτην είrrυχίαν, ττολύ ε
λάχιστα εύτύχησε ή άνθρωττό
της. Αϋτη άλλου ευρισκεται.
'Αλλά ττου; Καί διατί οί αv
θρωττοι δέν τήν άττοκιτουν, άφοϋ
αϋτη εύρίσ,κεται είς την διάθε
σίν των; 'Απλούστατα, διότι δ
λοι οί άνθρωποι δέν εύρίσκον-
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ται είς τόν αυτον βαθμόν έξ[
λίξεως καί διανύουν, κατά τάς
διαφόρους ένσαρκώσεις των,
Ε>ιάφορα πνευματικά 01τάδια.
Ώς έκ τούτου, ή εύτυχία, διά
το\, κάθε άνθρωπον, ε{ναι καί
κάτι διάφορον καί αύτός είναι
ό λόyος της πλήρους συyχύσίΞ
ως πού παρατηρειται είς τόν
καθορισμόν της. Ό Κομφούκι
ος, πρό χιλιετηρίδων, διετύπω
σε δτι: «Πολλοί ζητοϋν τήν �:ύ
τυχίαν ύψηλότερα από τόν άν
θρωπο· άλλοι χαμηλότερα· :λά
ή εύτυχ(α εtναι στο μπόϊ τοϋ
άνθρώπου». Πραyμα πού ση
μαίνει δτι ή εύτυχία είναι είς
αμεσον σχέσιν μέ τό πνευματι
κόν έπίπεδον τοϋ ανθρώπου καί
εtναι, διά τον καθένα, διάφο
ρος.
Καί πρωτα απ' δλα, ή ζωή f
χει εναν σκοπό; Έάν δεχθωμεν,
δτι ύπεράνω τοϋ ανθρώπου ζfj
και λειτουρyει όλόκληρος πνευ
ματικός κόσ.μος ό όποιος έvδια
φέι:-ειται διά τήν έξέλιξιν τοϋ
Σύμπαντος, έπομένως καί τοϋ
ανθρώπου, τότε αναγκαίως θό:
δεχθωμεν δτι ύπάρχει ενας
-προγραμματισμός διό: τό κάθε
άτομον καί δτι ή ζωή δέν είν.χι
ίυχαιον yε.yονός.
Τό έκ τοϋ θείου έξαρτώμενον
ίουτο μέρος της έξελίξεως 9ό:
ιrό όνqμάσωμε Μοι,ρα η Είμαρ
μένη, πού δέν εΤναι άλλο από
τό Κάρμα της θεοσοφίας. Ό
πνευματικός οδτος θεσμός τοϋ
Κάρμα η Νόμου της αίτιότητος
έθεσπίσθη από ανωτέρας πνευ
ματικάς δυνάμεις έπιφορτισμέ
ν.ας α-τ.ό τόν θεον νό: έψαρμό
σουν το σχέδιόν Του. Είναι νό-
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μος απολύτου Βικαιοσύνης καί
αyάπης πού δέν αποκλείει καμ
μίαν ψυχήν από τον λυτρωμόν
και ό όποιος, διό: διαδοχικ-�ν
ενσαρκώσεων και διό: μέσου
πόνων και δοκιμασιων (πού
δέν ε{ναι, έν τελευταίςι: ό:ναλύ
συ, τίποτε άλλο παρά ό έξα
yνισμος άπο τό:ς άμαρτίας
μας) φέρνει τάς ψυχάς είς το,';:;
πόδας τοϋ Μεyάλου 'Αρχιτέ
κτονος τοϋ Σύμπαντος. Ό άν
θρωπος ό όποιος είς κάπο,α
του ένσάρκωσι έννοει, έπί τέ
λους, δτι ή ζωή του εχει κάποιο
νόημα καί δτι τά δεινά τά .:,
ποια ύφίστατω εχουν σκοττο
τήν ψυχικήν του τελείωσιν, δΕν
θλί�εται ύπερμέτρως απο τό:ς
δοκιμασίας καί τάς δέχεται ά
yαyyύστως. Παύει νό: κυνηy�,
ώς ύπερτάτην εύτυχίαν, τό: •J
λικά άyαθά τό: όποια, έν πολ
λοις, και δέν έξαρταται άη:ό
αύτόν νό: άποκτήσn, και έπιδί
δεται μέ ζέσιν είς τήν απόκτ1σιν των πνευματικων έκείνων
άyαθων πού τον έ\ΛΤάσσουν είς
τήν άρμονίαν της κοσμι1<ης τά
ξεως καί πού έξαρτωνται από
λυτα απο τον έαυτόν του. Διά
της δράσεώς του ταύτης, ό ά,,_
θρωπος πού είσηλθεν είς τήν
Άτραπον της 'Αληθείας, καί 'ιό
Κάρμα του έλαφρώνει, f>ηλαδή
και τήν ψυχήν του προάγει, αλ
λά καί το όμαδικόν Κάρμα
των συνανθρώπων του ώθει έπl
τό: βελτίω διό: των έναρέτων
του πράξεων και ερyων.
'Όπως βλέπομεν, δυνάμεθα
νό: έπηρεάσωμε.ν θαυμασί:-.uς
τήν Εtμαρμένην μας καί ό Νό
μος αύτος της αίτιότητος κάθε
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α:λλο παρά απάνθρωπος καl
τυφλός είναι. Τούναντίοv μας
δδηyεϊ, θαττοv η βράδιοv, διά
των πράqεών μας, είς την πλή
ρη εύτυχία. Περί τού'Ι:ου, δτι
δηλαδή αύτή θά πρέπει νά είναι
ή yηίνη εύ'Ι:υχία, πειθόμεθα εύ
κόλως μελε'Ι:ων'Ι:ες τον βίον
των ανθρώπων έκείνων οί ό'
ποϊοι, διά μέσου των χιλιετηρί
δων, εζησαν καl είρyάσθησαν
έπάνω στη yη ύπε.ρ της έξελί
ξεως της άνθρωπότητος.
Δέν είναι ο:yνωστον είς ήιμας
δτι πολλάς χιλιετηρίδας π. Χ.,
'1 νδοl βασιλεϊς καl μεyισταvi:ς
έyκατέλειπον την χλιδήν καl
τον εϋκολον βίον των μυθuκc-;:,ν
παλατιων των, ένεδύΟV'Ι:Ο τον
σάκκοv του άσ�κητου καl έπο
ρεύοvτο ανά την άχανη 'Ασίαν,
βοηθουvτε.ς τούς συνανθρώ
πους των καl έρευνωvτες την
'Αλήθειαν. Ό Χαλδαϊος 'Α
<!>ραά,μ, δ yιενάρχης των Έ<!>ραί
ων καl πρωτος μονοθείιστής
του Έ(3ραιοχριστιανικου τύπου,
έyκαταλείπει την θρυλικήν yε
νέτειράν του, την Οϋρ της
Χαλδαίας καί, έπl κεφαλης cης
φατρίας του, διασχίζει έρήμοuς
καl όροσειράς καl φθάνει :-..ίς
την Χαναάν διά νά f>υνηθfi , ά
έπιτελέσn την άποστολήν του ή
δποία θά κατέληyε, δύο χιλιά
δες χρόνια μετά, είς την πνεJ
ματικήν
αλλαyήν
μεyάλου
τμήματος της ανθρωπότητας
διά του Χριστιανισμου. Ό ,ω
ρυφαϊος των Προφητων Μω,J
σης, έyκαταλείπει την όκνi1ν
ζc.::ήν των παλατιων των ΦαραciJ
καl ακολουθεϊ τάς παμπτώχους
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'1 σραηλιτικάς φuλάς είς την
τραyικήν των πορείαν της 'Ε
ρήμου, ένισχύωv τον Μονοθ-εϊ
σμόν των. Οί μετέ-πειτα Προ
φηται, συνεχως ερχοvται είς
σύγκρουσιν μέ βασιλεϊς
καl
μεyιστανας καταπιεστάς του
λαου καί, πολλάκις, πληρώ
νουν μέ την ζωήν των την τόλ
μην των.
Είς την Άρχαίαν Έλλάο:χ,
Νομοθέται καl Φιλόσοφοι, οιά
των διδασκαλιων των βοηθουν
την έξέλιξιν της ανθρωπότητος.
Δημιουρyοϋν τάς Έπιστήμας
καl τάς Τέχνας καl διιδάσκουν
ι
τόv α:νθρωπον νά φιλοσοφfi. Τό.
δπλον τοϋτο, ή φιλοσοφία δη
λονότι, είναι εκτοτε δ μοχλός
της έξελίξεως του ανθρώπου_
Είς δρασιν παράλληλον ,μέ τήν
των Προφητων της '1 ουδαίας, δ
Σωκράτης εύρίσκει τραyικόν
θάνατον, προτιμωv τουτον άπό
ζωήν άνακό,:ττουσαν την έξέλι
ξιν τόσον αύτου δσον καl των
συνανθρώπων του. Ό '1 ησο 'Jς
καl οί 'Απόστολοί του, τούλά
χιστον οί πε,ρισσότεροι, προτι
μουν βίαιον θάνατον, παρά
συμ<!>ι(3ασμόν μέ την κρατου
σαν, καl απαράδεκτον κατ' αύ
τούς, κατάστασιν της έποχης
των.
θά ήδυνάμεθα νά μακρύνω
μεν τον κατάλοyον αυτόν των
διδασκάλων απεριορίστως, α\
λά προς τί; 'Όλοι δσους ανέ
φερα, πλην έλαχίστων, θά ήδJ
ναντο νά διάyουv ύλικόν βίον
πλουσιώτατον. Εύτυχισμένον βί
ον δμως μαλλον οχι, διότι έζή
τησαν την εύτυχίαν τ.ων καί
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την των άλλων, είς την πvευμ-:χ
τικήν δρασιν ύπέρ των πολλωv.
'Επέτυχαν ομως είς τον σκοπόν
των; Μας έχάρισαν τήν εύδαι
μονίαν; Αϋτη δέν χαρίζετω.
Κατακταται. Οί μεyάλοι αύτ Jί
διδάσκαλοι καl μύσται μας έδί
δαξαν πως νά εύτυχήσωμι:ν,
μας ηνοιξαν τον δρόμον καl
προσπάθησαν καl προσπαθοί3ν
πάντοτε νά μας είσαyάyοJν
είς αύτόν. Ήμεί:ς δμως πως θά
πορευθωμεν έπl της Άτρcrπου
αύτης; Ή,μεί:ς πού ζοuμε σ' f'_
ναν κόσ�μον τόν όποιον έκυρίω
σc. ή λύσσα της άποκτήσεως G
λι κων άyαθων καl διαπλανητ,
κων κατακτήσεων; Δέν περι
ψρονοuμε τήν ϋλην, κάθε άλλο,
τουτο θά ητο άντίθετον προς
τήν διδασκαλίαν των Μυστων,
άλλά τόση άyωνία καl τόσ,ς
κόπος δικαιολοyουνται άπό ,..ό
άποτέλεσμα; 'Ασψαλως οχι.
Ή πλειονότης των άνθρώπων
μοχθουν ύπερμέτρως καl κατα
ναλίσκουν δλον τόν βίον των,
κυνηyουντες τήν χίμαιραν της
ϋλης, έν� ή εύτυχία είναι άλ
λου Έyκαταλείπουν τήν φJ·
χήv των άκαλλιέρyητον καl αϋ
τη y(νεται εϋκολη βορα των
προλήψεων καl των δεισιδαιμο
νιων, πρός μεyάλην δυστυχίαν
δλοκλήρου της άνθρωπότητος
Ώρισμένα κοινωνικά συστήμα
τα προσπ:αθουν, ύπό τον μαν
δύαν του ένδιαψέροντος διά
τούς πολλούς, καl πάντοτε είς
τόν ύλικόv τομέα, vά έπι<!Ιά
λουv διά της βίας τάς άντιλή
ψεις των, καταστρέψοντες δ,τι
ώραί:οv έδημιο(ψyησε, είς τήν
,,
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πcριοχήν τυυ πνεύματος, δ άν
θρωπος. Άπ,'> τήν άλλην πλευ
ράν, θλι<!Ιεραl καl στεί:ραι δια
μάχαι διαιωνίζονται μεταξJ
των πιστων των διαφόρων θρη
σκει,τικωv δοyμάτων, έν� θά
ητο τόσον ά-π:λοΟv vά ζουν άλ
λη λοεκτιμώμενοι καl άλληλοα
νεχόμενοι, άψήvοντες είς τούς
αίωvας πού θά ελθουν τήv
ψροντίι)α της yεψυρώσεως των
διαψορ,:'>ν, άψου λειανθουν ι:ιί
yωvίαι καl αί αίχμαl των άντι
θέσεων. Καl μεταξύ των δύ')
όyκων αύτων, όλίyοι πιστοί έ
ρευνη·,αl της 'Αληθείας, χωρίς
νά περιψρονουν οϋτε τήv ϋληv,
ο�τε τάς θρησκείας, αλλά, τού
ναντίον, βοηθούμενοι άπό τάς
Έπιστ"1 μας καl τά Ίερά Βι
<!11' ;α, -π:ροσπαθουν νά άνακα\J
ψουν τήν εύτυχίαν καl εί δυνα
τον, νά τήν μετα�ώσουv καl
είς τούς άλλους συνανθρώπους
των. Προσπαθουν, δηλονότι, vά
ανεύρουν τήν τελείαν ζωήν ή
δποία είναι κράμα ϋλης καl
πνεύματος.
Ό αε(μνηστος 'Αντώνιος Ά
δριανόπουλος λέγει σχετικά:
«'Απαραίτητον στοιχεί:οv της
τελε(ας ζωης είναι ή άπελευθέ
ρωσίς της άπό τlς άλυσίδες, τlς
απαyορεύσεις καl τά έ,μπόδια·
αρκεί: κάθε ένέρyεια του άτό
μοι.: νά μή βλάπτn κανένα καl
ιιά μή διαταράσσn τήν ζωήν
των άλλων. 'Ακόμη πρέ11:ει vά
βλέπn κανείς μακρυά, είς τόν
εύρύν δρίζονrα, πέραν του πε
ρι<!Ιάλλοντός του, εί δυνατόν
πέραν της Γης, είς τήν άπεραν
τοcύvην του κό01μου».
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'Επειδή συχνό: γίνεται παρ�
ξήyησις του έπιδιωκομένου
σκοπου καί χρησις μέσων ύπερ
�ολικό: σκληρων διό: τήν έπίτ::.υ
ξίν του, ώς δ τρομερός άσ 1<η
τισμός, άπό άρχαιοτάτων χρ:)
νων ύφίσταται διαφορά άντιλ"]
ψεων ώς προς τήν χρησιμότητα
τοC τελευταίου. Οί πρόγονοί
μου '1 ουδαϊοι συχνό: κατέφευ
yον είς τήν 'Έρημον οπου, !:ν
νηστείςχ καί προσευχft, άνεζή
τουv τήν φώτισιν. Ό Ίησους, δ
Βαπτιστής καί οί πρωτοι Χρι
στιανοί δεν παρέλειψαν νό: χρη
σιμοποιήσουν τήν δεδοκι,μασμέ
νην αυτήν προyονικήν συνή
θειαν. Ό άσκητι01μος αύτ6ς
διαρκουσε όλίyον καιρόν, ήμέ
ρας η έ�δομάδας, καί οί Προ
φηται έπέστρεφον είς τά ερyα:
των έν μέσe::ι των άδελφων τωv.
Παρεξήγησις προφανως τuΟ
προσκαίρου αύτου άσκητιcψοj
ύπηρξεν ή τεραστία άνάπωξις
του άσκητικου μοναστικοί3 βίου
τοG Μεσαίωνας μέ ολας τ.'χ,, ύ
λr:.θρίας αύτου συνεπείας ΊΞΓ,
'ίσου καταστρεπηκος ύrrηρξεν
δ, είς τό: ακρα ώθούμε·.rος. ά
σκητισμος των Ίνδων �ν τη
προσπαθείςχ κατακτήσεως -:οί)
Νιρ�άνα, της 'δλο'κληρcι)τικης
και δριστι,κης δηλονότι � uτυ
χ' ας. Τόσον καταστρεπτι1<;ος
και άνασταλτικος της πr:ραιτέ
F(.ι.) πνεuματι,κης προόδου των
ύπηρξεν ουτος, ωστε προεκά
λεσε τήν βιαίαν άντίδρασιν αυ
τοί; τούτου του θείου Βούο1rχ,
δστις, μέ μέτρον πάντοτε, εκα
μι1ε χρησιν της νηστείας και
της προσευχης. 'Αξίζει νό: τόν
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άκούσωμε είc. τάς συμ�ου\άς
τοJ προς ά,σγ,ητάς, των όπσ:ων
τ
ή θέα τόν ανασ άτωνε πάντο
τε:
«θέλετε νάσcυτε

σοφοί οπως φαίνεστε
(πώς ε!στε
αyιοι καί θαρραλέοι, θέλετε να παρα
(τηστε
τοϋτο τό σκληρο παιγνίδι σας πού παίζετε
μέ τά βοy yητά καί τούς στεναγμούς σας
yιά νά κερδίσετε ίσως δνειρα προσωρινσ,
θέλετε τήν σάρκα σας yι' άyάπη τηc
(ψυχης σας
μ' αύτ.;ν τόν τρόπο νά μισητε καί νά τι
(μωρητε,
Ν ά τήν κολσ<!>ώνετ' ετσι ωσπου 'Τ',α νά
(μ!ι ν μπορεϊ
τό πνεϋμα σας νά εϋp!] κάπr;υ καταφύγιο.
κrlί νά πέφτ!] μέσ' τό δr,ομο πρίν να πέ
(σ!] ή νύχτα,
σάv άλογο υπάκουο μό παρακουρασμένο,
θfλετε θλι<!>εροί άσκητές ν' άφανίσετε
(τήν δμορφη τήν κατοικία
δπου τώρα φθάσαμε ν,'ι κατοικσϋμε
ϋστερα άπό τά θλι<!>φά μας περασμένα,
καί πού τά παράθυρ(1 της φως μας δί(δουν, μικρό φως
δπου τά εξω μας φωτίζει
yιά νά ξέρουμε τήν ωρα πού θά ξημερώσn
καί ποιός ε!ναι ό καλύτερος ό δρόμος,»

Το χωρίον τουτο μας δείχνει
σαφως τον δρόμον πού πρέπει
να άκολουθήσωμε δια να ευ
τυχήσωμε έπάνω στη
με
τpιοπάθ,εια καi ταπεινοφροσύνη
ειc. τήν άναζήτησιν της 'Αλη
θείας 1<,αί άποφυyή των οίων
δήποτε άκροτήτων, είτε πρό
κειται yιrx τόv έαυτόν μας, η,
περισσότερον άκόμη, προκειμέ
νου yιό: τούς αδελφούς συναv
θρώπους μας. Το χρυσουν του
το μέτρον είναι το βάθρον έπi
τοί) 61rοίου στηρίζεται δλόκλη
ρον το πνευματιικόν μας οίκο
δόμημα.
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Oi άvαyνώσται ας κρίνουν
έλευθέρως καi άμερολήπtωις

Τό περιubιχόν «Ό Σωτήρ»,
iι.bιδόμεν.,ν ύ,1ό τrις «Χριr:;τιuνι
χη; ' δLλφότητu; Θι:cλόγων ό
�ωτι1ρ», επιθυμούν νά uποδείξη
iΊτ. ό Τ1:.κτονισμός 1:.Ιναι {}ρησχεία,
έπιι.u./.� ίται προς τούτο διατυπω
{)f: σσ; ά;τόψει::, δημοσ•ευ&.:ίσα.:;
παλαιότερον είς τον Ι.\ΙΣΟ
( δστις εlναι περιοδικόν «ελευ&έ
υuς σκέψεως» καί ουχί «Τεκτονι
i'όν») δ�αφόρων «εχ των κορυ
φι ίων» -ώ� τοίκ uποχαλ� ί
πχτόνων, f){ των όποίων, κατα
ΤΙ]\/ γνώμην τοϋ «Σωτηρος»,
ποδεικνύεται οτι ό Τεκτονισμός
1-ίναι θρησκεία.
Οϋτω. εις τά φύλλα του 11 η::
ι.αί 25η:: Φεδρουαρίου, τά όποία
εφ&ασαν μέχρις ήμων, αναγράφει
π1 κάτωitι. τά όποία παραθέτο
�ιεν αύτούσια καί ανευ σχολίων,
Ί\ιά νσ κρίνουν ανεπηρέαστοι οί
αναγνωσται μας, εάν πράγματι
τό άδίαστον
συμπέρασμα των

α

J.ναγραφομένων άποδεικνύει οτι
ό τεκτονισμός εΙναι θρησκεία, δ
πω;
επι{)υμεί νά συμπεραίνη
«Ό Σωτήρ», κατά τον συλλογι
σμόν <<ράδδος έν γωνί�, αρα δρέ
χ;:ι», η μήπως έκ των αναγραφο
μένων είς τον «Σωτηρα» κατα
φαίνεται άπλως ή άνωτερότης
των δλέψεων τοϋ Τεκτονισμού,
άναφερομένων εις την πνευματι
κήν Χαί ήθικ11ν δελτίωσιν της
κοινωνίας ανευ επεμδάσεως είς
τήν πολιτικήν καί μηδαμώς άνα
μιγνυομένου είς θρησκευτικά θέ
ματα η θρησκευτικάς εριδας, προ
ερχομένα:: έκ φανατικών άντιλή
ψεων.
'Αλλ' ας κρίνουν έλευ&έρως
καί αμερολήπτως οί αναγνωστα1
μας έχ της παραθέσεως αύτουσί
ων των ύπό τοϋ «Σωτηρος» αύ
θαι ρέτως κριθέντων ώς έπιληψί
μων κειμένων μας.
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'Από τον «Σωτήρα» 11-2-70
uΟτι ό Τεκτονισμός άποτελεί -Ορη
οκείαν καί δή -Ορησκείαν οχι έξ ά
ποκαλύψεως, άλλ' έφεύρημα τη:ς
άν-Οι�ωπίνης σκέψεως, στηριζομένης
είς τήν γνώσιν της φύσεως με tδi;
ας καί. τάσεις παν-Οειστικάς, {)ρη
σκείαν έπιζητοίiσαν νά ύποκαταστή
οη τον Χριστιανισμόν, ίδού πώς έκ
φράζονται κορυφ,-uοι των 'Ελλήνων
έκπροσώπων της Μασσωνίας.
«Ό Τεκτονισμός ε[ναι πανάρχαιος
πνt.υματικός {)εσμός. Θεσμός φιλο
ιτοφικός, ή{)ιc<ός καί κοινωνικός. vΕ
χει ίδιόμορφον σύστημα ή{)ικης καί
φιλοσοφικής διδασκαλίας, 1Ί δέ κυ
ρ(α προσπά-Οεια της τεκτονικής φι
λοσοφίας τείνει είς την διά της συμ6ολικης καί. άλληγορικης διδασκα
λίας, ψυχικήν, πνευματικήν καί ήΟι
κ11 ν έξύψωσιν των μελών των τε
κτονικών Στοών, ωστ::: νό. δυνη-Οώ
σιν ο� μύσται νά καταστοϋν αξιοι φο
ρείς τοίi έν τφ άν{}ρωπίνφ οντι έν
σαρκω-οέντος Θεοϋ - Λόγου καί νιί
γνωρίσωσι την έν τη φύσει άλή-Οει
σν» («Ίλισσός», Διμηνιαίον περιοδι
κόν έλευ'ί)έρας σκέψεως, τεϋχος 53,
1967 σελ.
Σ) 6ριος-Όκτώ6ριος
Γερασ. Μοσχοπούλου
286 αρ-Ορον
«Τεκτονικ11 Φιλοσοφία καί Έλληνο
λριστια,·,κός Πολιτισμός»). «'Η έ
λευ'ί)έρα τεκτονική lχει διαμορφώ
σει έπί τη βάσει τεκτονικών συμ6ό
λω καί άλληγοριών... στηριιζομέ
νων καί έπί των ή-Οικών καί φιλο
σοφικών άρχων των άρχαίων μυστη
ρίων ίδίαν κοσμο-Οεωρίαν, δηλαδή,
-Οεωρίαν περί φύσεως καί οντων, η
τις άποτελεί τό {)εμέλιον τοϋ δλου
τεκτονικοϋ φιλοσοφικοϋ συστήματος»
(αύτό-Οι σελ. 287). «Φέρει ό αV-Ορω
πος έν fαυτφ την {)ε(αν ούσ(αν, ητις,
ώς wτερ,τ;άτη ζωοποιος δύναμις, έφ'
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οσον εκαστος ημων δέν κωφεύει είς
τ11ν φωνήν της ή{}ικης του συνει
δ11σεως, προάγει τον ανi}ρωπον ψυ
χικώς, πνευματικώς καί ή-Οικώς, δια
τοϋ συνειδέναι καί ένεργείν κατα
τούς {)είους καί άναλλοιώτους νό
μους της φύσεως... Τά τεκτονικά μυ
στήρια διδάσκουν είς τούς μύστας,
πρωτίστως την γνώσιν αύτών των
ίδίων. 'Ανοίγουσιν, οϋτω την όδόν
προς τήν ύπερτάτην Γνώσιν, διά των
σuμ6όλων αύτών καί της έσωτερικης
τούτων σημασίας καί έννοίας. ιά
της αύτογνωσίας, ό μύστης -Οά δu
νη{}η να φ{}άση εtς την Θεογνωσία\·»
(αύrό{)ι σελ. 288-289). 'Άλλος δ1,
«σε6άσμιος διδάσκαλος» «τοίi Έλλη
νικοϋ τεκτονισμοϋ» ό κ. Κων. Μελισ
σαρόπουλος είς αρ{)ρον του ύπό τον
τίτλον «Παρατεκτονικαί έργασίαι έ
'Ελλάδι κατα την κατοχήν» είς τό
αύτό περιοδικόν γράφει τά έξης :
«Είμε{}α αδελφοί μου, έλεύ{)εροι Τέ
κτονες, έργαζόμενοι άκαταπαύστως
ύπό την όδηγίαν τοϋ Μεγάλου 'Αρχι
τέκτονος τοϋ Σύμπα,•τος είς την ά
νοικοδόμησιν τοϋ Ναοϋ της 'Αρετης
καί της 'Αγάπης, είς τον όποίον έλ
πίζομεν μίαν ήμέραν να στεγασ-Οη
σύμπασα 1i 'ΑV-Ορωπότης. Τοϋ ναοϋ
τούτου της 'Αρετής φιλο οξοϋμεν νά
καταστώμεν σεμνοί στϋλοι... Ό Έ
λευ{}εροτεκτονισμός ε[ναι
φιλοσο
φικόν μυσταγωγικόν σύστημα καί
παγκόσμιον Τάγμα, άποσκοποϋν είς
άναζήτησιν της 'Αλη{}είας, είς ασκη
σιν της 'Αρετης, είς πνευματικήν
πρόοδον καί ύλικήν εύημερίαν της
'ΑV-Ορωπότητος. Μελετα τάς λει
τουργίας της Φύσεως κσ.ί συμ
μορφοϋται προς τον Φυσικον
νό
μον... 'Ερχόμενος, αδελφέ μου, είς
τάς συγκεντρώσεις μας αύτάς, {}ά
σχηματίσης σαφεστέραν tδέαν περ�
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τοϋ Έλευt)έρου Τεκτονισμοϋ, καί ο
ταν ελ{}η ή στιγμή, πού {}ά δίινασαι
νά μιrηt}fiς είς αύτόν, t}ά ε[σαι περισ
σότερον προετοιμασμένος διά νά
hfχt}fις τό Τεκτονικόν Φως, εάν πο
τέ άποφασίσης νά τό ζητήσης καί
σού χορηγη!!fi» ( «Ίλισσό,» τεϋχος
40 σελ. 237-239).

Άπό τον «Σωτηρα» 25-2-70
περιοδικόν
Εlς τό Μασσωνικόν
-.:ΊΙ ισσός», ό έκ των κορυφαίων τοϋ
Τεκτονισμοϋ Κ. Μελισσαρόπουλος,
διευt)υντης τοϋ έν λόγω περιοδικοϋ
( τεϋχος 40 σελ. 233-240), είc
('ίρt}ρον του ύπό τόν τίτλον «Παρα
τεκτονικαί έργασίαι έν 'Ελλάδι κα
τά την κατοχήν» δημοσιεύει «Τυπι«συμq-ώνως πρό::;
κόν Ί'ίο{}εσίας>>,
τό όποίον έγίνοντο αί είσδοχαί νέων
μελων» είς την ίbρυ3είσαν κατά ηΊν
; ι:ιτοχήν «Λευκην στοάν» (κατά τό
πρότυπον των «Λ�υκων» Τελετών
τοϋ Τεκτονισμοϋ, έν είδει <<Τεκτονι
κοϋ προ{}αλύ.μοιι»),
όνομασt}είσηc
4 Πυρσός», είς την όποίαν, πλήν
των συνερχομένων Τεκτόνων, «-&ά
ήδύναντο νά είσαχt}οϋν ;,αί ετερα μέ
λη, κεκοσμημένα ύπό Τεκτονικών α
ι,ετω,». Κα61iκοντα Σε6ασμίου της έν
λόγφ στοί:ic; γράφεται οτι ανέλα6εν
ό συντάξας τό έν λόγω Τυπικόν. 'Α
πό τό «Τυπικόν» αίιτό λοιπόν δημο
σιεύομεν αποσπάσματα διά νά κα
ταφανfi μετά πόσης προσοχης δια
φυλάττουν οί πρόκριτοι της Μασσω
' ιας τά μυστικά της καί άπό έκεί
νους ακόμη τούς όποίους προσπαt}οϋν
νά προσελκύσουν είς την Μασσωνίαν.
(Σημ. ΙΛΙΣΟΊ'. 'Ως γνωστόν,
κατά τήν κατοχήν καί μό νη ή ίδιό
ιη; τοϋ Τέκτονος, περιερχομένη είς
γνώσιν των ναζί, ήδύνατο νά εχη ά
·νυπολογίστους συνεπείας).
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'Απευt)uνόμενος έν αρι.fi ό Σε6ά
σμιος της στοί:iς πρός τόν ύποψή
φιον νά καταταγfi είς τήν <<Λειr..tή,»
uτοάν τοϋ λέγει μεταξύ αλλων Υ.rιι
τά έξης.
Σ ε 6 ά σ μ ι ο ς : 'Αγαπητέ Λ.
Β... εχομεν κα6ιερώσει μίαν μικράν
τελετήν, κατά τόν τύπον των Τε
κτονικών Μυήσεων διά τήν είσαγω
γ11ν είς τόν κύκ) ον μας ένός νέο,,
φίλου, «αδrλφοϋ», δπως λέγομεν ή
ιιείς. Καί αύτη ή τελετή πρόκε,ται
τώJα νά λά6η χώραν.
Σ ε 6. 'Αδελφέ Ρητορ, δυνάμε
υα νομίμως νά συνέλt}ωμεν;
Ρ ή τ. Βε6αιότατσ, 'Αδελφέ Σε
t.ι,tσμιε, lφ' οσον είμε!!α αγα-&οί Τέ
ιονες καί δέν άποκαλύπτομεν Τε
κτονικά μυστικά, ούδέ προ6αίνομεν
παραν,\μ ,,ς είς μυfισεις, αύξ11r.ει.
((rιιτός, η ωi,: έ.ιισήμοuς Τεκ,ι,,ι
χιις τελε r< l ..
Σ ε 6. 'Αδελφέ Γραμματεϋ, γνω
ριζει ό αδελφός Α.Β., ποία,· :ει•ά1
ύποχρέωσιν αναλαμ6άνει είσερ1:\ιι�
νος είς τόν κύκλον μας;
Γ ρ α μ. Μάλιστα,
Σε6άσμιε
Διδάσκαλε, άναλαμ6άνει την ίεvιίν
ύποχρέωσιν, έπί τφ λόγφ της τιμής
του ώς τίμιος καί άξιοπρεπης ι1ν
t}ρωπος, νά μη είπη οϋτε λέξιν, οί- ,ε
είς τό προσφιλέστερόν του προσω
Μν, περί ο'J'ων t}-ά ίδη η {}ά άκού011 είc; την ίεράν ταίιτην συγκέντ(' J
σιν, είτε σήμερον, είτε είς τ-> ιι�i.
ί.σν, είτε έξακολουt)ων νά ερχεται
μι ταξύ μαc,
είτε διακόπ cων τ11ν
uε-6' ήμων συναναστροφήν τοι•.
Σ ε 6. 'Όρt}ιοι, αδελφοί μου.
'Ορκίζεσαι, αδελφέ μου, ώς τ:ι.ι•uς
α,-!!ρωπος, νά μ1Ί άποκαλύψης ΠΟ·
τέ καί είς ούδένα, τά περί τής 'Α
δε 1 φότητός μας καί τά οσα γί,οvται
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η λέγονται είς τόν κύκλον μας;
Α. Β. Τό όρκίζομαι.
Σ ε 6. 'Αδελφέ Β' 'Επόπτα, ύ1ιάρχει φόβος μήπως παρασυρ,\,�νοι
έξ ύπερ6ολικοϋ ζήλου προδώσωμε1
μυστικά, δια τά όποία ώρκίσ�ιιFν 'νά
τηριήσωμεν άπόλυτον σιγήν;
Β' Έ π.
'Όχι, 'Αδελφέ Σεβάσμιε, διότι ή φρόνησις δέν πρέ
πει ποτέ νά μας άπολίπη, καί δ�ν
εΙναι δυνατόν να λησμονήσωμcν τ&,
δι,κον της απολύτου σιγης', τόν ό
ποίον έδώσαμεν ώς τίμιο: κα1 ;ιι;>η
στοή,'}εις αν{}ρωποι.
Σ ε 6. Τότε, φίλτατοι άδελφο',
ας διακόψωμεν τάς έργαοία; μα�.
καί θ.; καταΜλη εκαστος έξ ήμων
σώφρονα προσπά�'Jειαν, όπως 1: ίερ(j.
q;λόγα της άδελφικης Λγάπιι.:. 1,
όπο:α πρέπει νά i!ερμαίνη τσ στi1i'J11
μας μεταλαμπαδευ�'Jη καί είς την ά
μύητον κοινωνίαν, έξαγνίζουσα τάς
καρδίας των άνi!ρώπων δ\στz νύ. πα
ρασκευασi!η μία καλυτέρα ;ωί εύτυ
χεστέρα αυριον.
''Ορ{}ιοι. άδελ(rοί
μου. "Ας άπέλ{}ωμεν έν εί,;,ήνη, έ ν
{} υ μ ο ύ μ ε ν ο ι τόν ιτερί σιγηc
ορκον μας, καί ας κατα6άλλ<ι1μεν
συνεχώς ένσυνείδητον nι�οσ:τJΙ}εων,
δπως -κατά τό δυνατόν --- ι\ι;αρ
μόζωμεν είς την ζωήν μας τάς ιlρ
χάς ί όποίαι κηρύσσονται εί; τό Τυ
πικόν μας.

Καί ηδη εκαστος εχων νοϋν καί
κρίσιν, δύναται να συμπεράνη έ
άν τα παρα τού «Σωτηρο9> πα
ρατιθέμενα άποσπάσματα άπο
δεικνύΟ'ΙJΥ δτι ό Τεκτονισμος εί
ναι {}ρησκεία ( !!) η μήπως άπο
τελουν ϋμνον δια τον ΤεκtΟVί,
Gμόν, ώς ψ λοσοφικον - μυστα
γωγικον σύστημα η-&ικης.
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'Εκκλησία
και
Τεκ-ι-ονισμός
· \'πό του Αίδεσιμωτάτου
κ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
της Έλλην. ' Ορθοδόξου
ΆΕκκλησίας
'Αμερικης
Θά πρέπει νά εχουν πολύ πι
κρα{}η οί ανθρωποι του πνεύ
ματος μέ τάς νέας δηκτικάς
ενεργείας
μερικών «δεσποτά
δων» εναντι της Μασωνικης {}εω
ρήσεως της ζωης, αν και ά.πο
το 1934, όπότε επρωτοδημοσιεύ
θηκε ή άπόφασις της Ίερας Συ
νόδου «κατα του Μασωνιιτμου»,
αί Μασωνικαί Στοαί ηύξή{}η
σαν, χωρίς
τα μέλη των να
παύσουν νά είναι καλοί Έλλη
νορr&όδι0ξοι Χριp>τιανσί.
'Η 1\&ικοπνευματική άξ•οποίη
σις τού άν&ρώπου είναι το λ,ι
μάνι,, σίο όποίον κατευ{}ύνεται
το πλοίον της 'Εικκλησίας, και
άπο αλλους δρόμους εκεί τρα
βάει καί ή Στοά. Οί δ• απληκτι
σμοί φανερώνουν εμμονήν στο εt
δος τοϋ πλοίου και οχι στο λι
μάνι τοϋ προορισμου των. "Αλ
λοι πηγαίνουν στα 'Ιεροσόλυμα
με την γκαμήλα, αλλο.ι με το άε
ροπλάνο, αλλοι με το αύτοκίνη
το και ά'λλοι με τα πόδια. Καί
πρέJuειί να προσ,ευχώμ�{}α
να
ΠΙ
λειίψ()ΙΙJν οί τοιοiίτάt νοσταλγοί της άνθρωπίνης άδελ
φωσύνης. Ουτε νά ξεχνουμε

ο-
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τι αί ·ψυχοπνευματικαί ίδιοσυγ
κρασίαι χωρίζουν τους άvθρώ
πους σε ψυχολογικούς τύπους καί
από αύτην την πηγηv ξεκ.ι
νούν οί 265 διαφορετικές χρι
στιανικές όμολογίες, έδω στήν
'Αμερική!
" v οί Μασωνοι άπορρίπτουν
τά δικά μας «Πιστεύω» καί ί;
μ�ίς τούς περιcrρονούμε ώς οί
Ί νδοί τούς
«μιαρούς», αυτό
μαρτυρεί δτι το ψωμί της ζωής
μας δεν ζυμώνεται με δσΌ πρέπει
ΠΡΟΖΊ'ΜΙ της
ριστιανικης
διδαχης. ιότι, CY'lι μόνοv δεν
εχομε ' γάπην, άλλ' οϋτr ανο
χήν δια τούς αvτιφρονούνrας.
'Εάν δεν σοήσωμε άπο μέσα
μας τήν Ίεροεξετuστικη φλόγα,
πού συχνά μας ντροπιάζει ώς
Χριστιανούς, ύπάρχει φόβος την
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γάπη μας προς τήν Θρησκεία
νά τήν τροφοδοτη τό μίσος προς
εκείνους, οί όποίοι δεν συμφω
νούν μαζί μας. Καί τότε γεν
ναται το έρώτημα: Πόσον ε'ίμε{}α
πολιτισμένοι ι'.ίv{}ρωπο.ι καί Χρι
στιανοί;
" ι'ι. πρέπει καί έδω νά τό γρά
ψω: Ή μεγάλη αξία είναι ό αν
ό
{}ρωπος, χάριν τοϋ όποίου
υ
τού
νά
δια
ρώ{}η,
έστα
Χριστος
δώση τό κλειδί τού Παραδείσου,
που είναι ή ΓΑΠΗ προς τον
αλλον αv{}ρωπον.
ύτη ή ΑΓΑΠΗ είναι ή ού
σία τού Χριστιανικού κηρύγμα
τος, ή όποία, δια νά καρποφορή
ση, άπαιτεί τον έκοραχισμόν της
Υ.αρδιας μας από ζωώδη πά{}η,
ωστε νά κυριαρχη ή χριστιανική
συνείδησις. '·
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Πλήρωνε

ι-α χρέη_ σου !

1970

t:;[ ....

'Όλοι οί αv-θ-ρωποι γεννιουνται χρεωμένοι. Ποιος ά.πο μας ε
ρωσε
για τ1'1ν αγ άπη της μιίννας; Για τίς ·θ-ρησκευτικές του πε
λ
π ή
ποι{}1'1σεις; ΙΊά την ηευθ-ερία επιδιώξεως της ευτυχίας; Ποιόν ε
πληρώσαμε γιά τις ίbέες της δικαιοσύνης καί ίσονομίας, μέ τίς ό
ποίες · οϋνε οί πολιτισμένοι λαοί; 'Επειδ1i το πλείστον των πιστω
τών μας δ�ν μας πιέζουν, το πλείστον άπrι μας δεν ενδιαφερόμε:θ-α
γι' αυτά τά_ χρίη μας. Μολοντουτο, από την απο-ψι τοϋ αύτοσε6α
σμου, Μ επρεπε νά πληρώνωμε, εστω κάτι ά.πέναντι του λογαρια
σμυυ μας.
Το πιο παράξενο σχετικσ. μ' αύτο το εκ γενετής χρέος μας εί
ναι δτι -εάν rχωμε την πρό-θ-εσι νά πληρώσωμε,-- εχομε καί το
μέσον! Ό καθ-ένας μπορεί νά πληψ.όση άνάλογα μέ την δύναμί του.
έν �:rrι6άλλονται οί ϊδιοι δροι σέ δλους. 'Άλλοι πληρώνουν μονο
μιάς, προσφί (c) οντας μια μεγά.λη άνακάλυ-ψι, γράφοντας ενα μεγάλο
ποίημα, παρουσιάζοντας μια ζωrικη άρχή, διατυπώνοντας μιαν εμ
πνε υσπχιΊ φιλοσοφία.
περισσότεροι πληρώναμε
τήν κα-&ημε·
ριvιΊ ζωή μαc. Πληρώνομε με δόσεις καλωσύνης, ενθ-αρρύνσεως, κα
τανοήσεως, ύπομονης, άμσ,6αίας 6οηθ-είας - συχνά καί μονάχα
μ' ενα μειδίαμα.

οι

μ,ε
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«ΙλΙΣΟΣ»
'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - Έξωτερικου Δρχ. 75.
Διά ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαpόίl'ουλον
'Οδός Δραyατσανίου 6, Άθηναι (122)
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Η ΘΕΟΣUΦΙΚΗ �ΤΑΙΡΙΑ
Ύπό G e ο f ι· r e y Α. F a r t h ί n g
Γεν. Γραμματέως 0. Ε. · Αγγλίας
Τις τελΗιταίες δεκαετίες, ή
θ�οσοφικ11 ·�ιαιρία tχασε, γιά
τι�ν §να η τό,, ι'i.ι,λο λόγο, τ ί1ν ταυ
τοτητιί τη;. Κ:ιί {}ιίι�τηκε σ' ενσ
σωι�ό προσχώσιις. 'Αλλά, πριν
προσπαθ ήσωμε νά δοuμε τί εlναι
η τί πρέπcι νά είναι, ας δούμε τί
ΔΕ ftναι, σίγουρα.
�v �ιναι {}ρησκευτιχ1Ί οργά
νωσι:;, σίιμ φωνα με τί1ν συνήi3-11
εννοια τη; λέξεως. Δεν ταυτίζει
iαιιηΊν με καμμιά ιδιαίτερη {}ρη
σκ1:.ω ι) Προφ1'μη, ..'ι δάσκαλο,
Σωτηρα η Θεό.
..'ιέν �τl'ω πνευματιστικί1 οργά·
νωσις.
Δ�ν είναι Fιρην στικ11 οργά·
νu)σις.
..'ιεν Fίναι παιδο · ζωο · φυτό 1)
εδαφό· φιλο; οργάνωσις.
Δfν είναι έταιρία προαγωγής
της τέχνης σε όπο αδήποτε μορ·
φ11,
Δεν είναι χορτοφαγική η αντι
αλκοολικ11 ι) αντικαπvιστικ11 έ
ταιρία.
εν είναι οργάνωσις με ιδιαί
τερα τυπικά, τελετουργίες, συνή
{}ειες η μεθ-όδους γtά την ψυχικη
η πvευματικη ανάπτuξι η yιά
<μαγικούς» λόγους.

Δεν είναι fταιρία {}εραπευτι
κί 1 r) «ναυαγοσωστική» η όπωσ
δi1ποη κοινωνι,{ης 1:.ύημερίας.
Δεν είναι ποσώς πολιτικη ορ
γάνωσις και δεν συνηγορεί γιά
κανένα ιδιαίτερο κοινωνικό η οι
κονομικό σύστημα.
Δεν εΙναι clvτί · τίποτε, πού εί·
ναι αληltινό, ί•γιεινό, ώφέλιμο η
σμορφο.
.\ υτϊι &ίι. μπορούσε νά εlναι
τά δέκα «δεν» τη; Θεοσοφικης
'Εταιρία; η οί αρνητικές της α·
ρετέ;.
Γιίι. δΛοιι; αύτούς τους αντι·
Ϊ\.cψεv�κούς �κοπούς υπάρχουν εί
,
,
δι/.ε; ΟQγανωσει;, υποστηριζομε·
νFς ιmό τους αφοσιωμένους ΟΠα·
δού; καί i ργάτες των. Μέλη της
Θcοσοφικη; 'Εταιρίας μπορούν,
ανάλογα με ηΊv ιδιαίτερη κλίσι
των, νά υποστηρίζουν τέτοιες ορ
γανώσει;, Υ.αί αναμφιβόλως τό
;τράττουν. Ή Θεοσοφιzή Έται·
ρία {}ά επρεπε νά παράγη αν·
{}ρώπυυ; ελεύ{}ερους, εύαίσ{}η·
τους, φιλάv{}ρωπου;, πνευματι
κοί!;, νοήμονες, ώ; μέλη της αν·
{}ρωπότητο;, αλλά δεν προσφέ·
ρει ή 'ίδια ευκαιρίες γιά μιά ό·
ποιαδή.ποτε ειδική υπηρεσία. Τις
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ιiνάyκFς τίς προβάλλει ή ϊbια ή
Ζωή καί αί ειδ.κευμέναι οργα
νώσεις παρέχουν τά μέσα.
Τότε, ίί είναι 11 Θεοσοφικr ι
Ί:-,ταιρία; Θά μποροϋσε νά χαρα
&
φιλανθρωπική έταιρίσ,
κτηρισ'η
μονάχα ύπό την εννοια δτι προ
σπαθεί νά διαδώση ίήν αγάπη
προς τόν ανθρωπο· και θρησκ.ευ·
τική, με την εννο α δτι αποδει
κνύει ενα πνευματικό βάθρο σ-τ:ην
ϋπαρξι. Είναι μία έίαιρία άν&ρώ
πων, nού εχουν άποδεχθη ίρείς
ανηκειμεvικούς σκοπούς, ot οποί
οι F1ναι γνωστοί και τετριμμένοι,
αλλά ας τούς επαναλάβωμε:
Π ρ ώ τ ο ν : Σχημαησμός
πυρηνος της Παγκοσμίοιυ 'Αδελ
φότητος της 'Ανθρωπότψος, χω
ρίς διακρίσεις φυλης, πίστεως,
φύλου, τάξεως η χρώματος.
ε ύ τ ε ρ ο ν : Ένθάρρυν·
σις της συγκριτικης μελέίης ίών
Θρησκ:::ιών, της Φ.λοσοφίας Χαι
'Επιστήμης.
Τ ρ ί τ ο ν : 'Έρευνα ίων
ανερμηνεύτων νόμων της Φύσε·
ως και ίων λαν&ανουσών σίόν
αν-&ρωπο δυνάμεων.
Προσδοκαία., από ία μέλη νά
ανακαλύπτουν τις εννοιες καί τις
διακλαδώσεις της άδελφόίητος,
και νά την άσΥ,Οuν πρακτικά. Με
τό βίωμα της άδελφό-τ:ψος, θ'
άνακαλύψουν ίήv δυναμική της.
Ό δεύίερος Σκοπός απαιτεί
νά μελείοϋμε, νά άνακαλύπτωμε
τά γεγονότα, νά εκπαιδεύωμε ίον
εαυτό μσ,ς, νά ξερριζώνωμε την
άμάθε, α καί νά διώχνωμε ίην
προκατάληψι και την δεισιδαιμο·
νία παντός είδους. Σία τρία ίοv-
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τα τελει•ταία ελαττώμαία βασί
�εται 1Ί χειρότερη άντι - αδελφικ11
συμπεριφορά.
Ό τρίίος Σκοπος μας καλεί
νά σεβώμεθα την δύναμι, πού ά
ποτελεί την εκφρασι της Φύσεως
κα\ εκδηλώνεται στόν αν&ρωπο
και τά ιιλλα βασίλεια ζωης με
διάφοροuς τρόπους, ώς ίκανότη
τες, ενέργειες, ιδιότητες, συνειδη
τότητες καί τάσεις. 'Όλος ό δυνα
μισμός, ή εκφρασις και ενεργη
τικότης της ζωης στό σύμπαν ερ 
χεται άπο την Μία Πηγή κα1 εκ
δηλώνει τόν 'Ένα όμο, fι γνώ
σις τοϋ όποίου ε1ναι Καίανόησις,
ή δε δράσις σύμφωνα με την Κα
τανόησι είναι Σοφία. Αυτήν δε
σμευόμεθα νά άναζψοvμε.
ΊΙ- Θεοσοφική Έταρία είναι
λοιπόν μια ενωσις μελών, πού ά·
φιερώvοντα.ι στην άδελφότηία,
η1ν επιδίωξι της φωτίσεως καί
την επιζήτησι ίης Σοφίας. Καί
στον 6αθμο πού τά μέλη τά έπι
η•γχάνσυν αυτά, τόσο επηρεάζε
ίαι ή ιδιωτική συμπεριφορά ίων
προς τους συνανθρώπους των,
προς τά ζωα και την Φύσι, με
συμ.-ττάθεια. νόηι1ι και άγάπη.
'Αλλά τά κίνητρά των πρέπει νά
ξεκινοιίίν εκ των ενδον' με από·
λυτη έλευ&ερία, οχι απο κανόνες
και περιορισμούς η αλλες άνθ-ρω
ποδημιοιύργητες βλέψεις. Πρέπει
νά ένεργοϋν ώς ύπεύθ-υνα αίομα,
με ύψηλη καί ξεχωριστή άτομικη
α'ξ ιοπρεπεια.
ως
,ι.
'
• ανvρωπο
,, _Q
Με λίγα λόγια, ή Θεοσοφ:κr1
'Εταιρία υπάρχει για την διάδο
σι ώρισμένων άξιων, με τις ό
ποίες καί ταυτίζεται: άδελφότη
τα, έλευ&ερία, αλήθεια.
'
'
χ ρεια'ζονται και περωσοτερα;
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τά φυτά αίGθάvοvται
ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
«,Μπορεί τό πράσι ΚJ δάικτυλο
τού κr,πουρού νά μή εί·ι:ι,, τ:πQ:α
10ερισσότερο άιπό μιά θερμή κσ..ρδιά..».
ύτό ετ ια.ι τό συμmέ ρα.σμσ..
fνός
φυιwφυσιολόγου,
όν6μα,τ.
Κλή6 Μπάιmτερ, ΠΌύ π στwει ό
τ: ή δύναιμι<; τού αιθους εΙναι ζή
τ-ημια συμιπα?ε'ας και οχι κα.λλ 
,
ι_
εριrε α.ς. Τρια χρον α πρω�,<,τι; α..
έξηλεγμένων πειρα;μ.ά,τωι τόι ε10εωα; &η τά. φυτά. μποροϋν νά.
δε ξου,ν ψό6οι, ά.νησυχίαι καί α
κόμη 'ΚJσ..ί στο;χειώδη αγάιπην διά
τούς tδιΟ'Κ.τψας τωι. " ι δ ασφ�
δελός σα.ς �pα.0-rj
δ κάικτος
σας κυρτωθη, μπορεί τ.οϋτο νά ση
μ,χίνη δτι εχουν ποοθει νευρική
κρbσι. 'Επί πλέον τά φυτά σας
π,ενσχωρούν,τα: σταν σείς λε π,ε
τε 'ΚΙ.Χι ίσως μάλιστα καί νά σάς
ά.ντι'Ιtω(τησουν. Τά φυτά α.νθοϋν
δw.,ι τά έιπαι'νήττ.ε κα.ί άνησυχοϋι
5τα.ν τά έιπικρίvετε.

η

ύταί αι! ά,συνήθ,εις θ.εωρ'α
βσ,σ ζονταt cιπί π,ειρα.μάτων, πού
διήρ,κ,εσσ..'ι' έπί μηνα..ς καί δ. 0 ξή
χθφσ..ν μέ μ.α.ν τροπΌπο:ημ.-γην
συσχιευ-ήν πολυγροοφου, πού κα.τα
μειτρεί την ήλεκτρικήι ά ttιστα
σ:ν. Ό κ. Μποοκ.στερ, πού ε!vαι
έμπειραγνώμων είς τήν μέθοδο·ι
τ-ς ά.νtχ'ιΙΕύσεως τού ψεύδους είς
τούς ά. ιθρώπους, 0'1)"iέ�σε τά φυ
·cά. μέ ήλεκτρόδια καί διαπίστω
σε ά.ντι�δρά.σεις ε1ς τά φυτά. πού
ίσοιδυναιμοϋν μέ τόν α.vlθρώπινον

66ον, ιευγ κότητα ,υχί στοργ fι ι.
«Φσ 'ι'ετσι, λέγει δ κ. Μπάι
στερ, οτι τά. ψυτά. εχου Ι μίσ Ι
πρωτr,ιγοιοι σ..ϊσθ11σ.ν. ΆιτΙJπQ
κρίιοl"cα είς τά.ς δ σχερι:ί; Υ.ι
τα;στά,σεις μc οείγμα."tlα ΠΟί> ε ς
τό ι άνθρωπο ,ι �σοδυνα.μοϋι με ά
νησυχ αν. Δειχνουι ά.tαΚ()ύφ,σ ι
δταν δ ίδι�τήιτης τω; έπ.στρ�
φη ά.πό τσ..ξιδιοιν. Έπ.σης φο6οϋι
ται τούς ξέν:ιυς κσ..θώς καί τά
ά.τομσ.. έκεί ;α πού τά. β) ά.πτουν» ..
Ή π�:1ρσ..μ,mικ..ή μέιθd.δο� το- Υ.
Μπά.Κιστερ σtJ'ι'στΙJ,ται είς τή ι το
Μθcτr.:;.ι ή) εκτροδίωι ε:ς -ά
φύλ) α τωι φυ�τωι καί τήν μέτρη
σιν τω.ν ήλεκτριr..ιωι των ά,;τι.δρά
σεωι ε[ς τά; tξω"tlερικ� ένερ,
"
'
'
' '
'α συνε6 αινε. κα.ι μ,ε
γε α;, οπως θ
τό; ανθρωπ,ον. Δια. τήι προοτα
σία.ν της εί..δt-..ιήc; συσκιευης του
&.ιπ:ό έξω'Όεριικά.ς έιπιιδρά.σεις χ,ΙJ,τά.
τήι διά.ρκεια.ν των πειραιμάτων δ
κ. Μιπάr,<ιστεp τοιπσθε�εί τά. φυιτ:ά
έι,τός μολυοδ(νων δοχ,είων. 'Επί
πλέCΙ'ι χpησ�μαποι,εί όθόνην Φα.
ρ·α'ίτάύ διά. τηι y;α,ταγρα.ψrJ ι ,ω Ι'
ραιδ οσυχνοτψων είς τό ήλεκ.τροεί' π,εδ'ιον. "Αν ενα
"
ιια.γιηrτ:ι-..ιον
δος σήι,�ιαπος λ φθη από τό φυ
τό.ν, τwοο δέν εύpίσκ,εται εντός
τωι διωρ6ρω,ι γιωστων συχνοτή
των.
Τό 1967, όταν δ Μιπά.mrtερ
διά πpώrtην φοράν έτοιπ:ο'ftέτφz
ήλεκτρόδια ε[ς τά φυ,τά, του δ.ά:.
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τήν ληψιν ένδεχομένων ήχων, δέν
επίστευε δτι θά. μποροοοε νά. με
:ρ-ήση τά. «αιίσθήμα.τά.» των. Προσ
π7Jθουσε νά μετ;ρήση τον ρυθμόν
μέ τον όποίον το φυsτόν σ.πορροφα.
το νερό.
«'Αλλά., συνεχί ει, ένόμιζα δτι
θά. �τσ ένδιαφέρον νά. ϊδω κζ/,τά.
τ.6σον θά. μπορουσα νά. πρσκα.λέ
σω μi 'LV ά.νταπόκρ,ισι ν του ψυ
:ου σ..ν το ά.πειλουσα. Άπεφά.σι
j'Υ., νά. κάιψω τό φύλλον πρίν άχ,ό
μη κινηθω νά. πάρω ενα σπίρτο,
κχτά τήν σ-ηγιμή-ι της ά-ποφά.σεώς
μσυ, διεγράφη εις τό χ χρτί μία
δρχ�τική μετ'1..6ολή. Ή βελό-η
:συ πσλυ-γ ρά.φου ά.νεπήδ -ησε καί
r,ρχι1σε νά. χαρά.ση κάτι, π,ού ώ
:.ιοi!Χ.ζε μέ i,Ιθpώπινη άνη,συχία.».
Ό Μrπά.κ.ιστερ, σ,κα.νδα.λιriΘείς,
συνέχισ�ε τά πειροομ,α.τά, του. 'Fιπά.
-νω σέ ι.ιία. ζεστή πλά.-χ,α, είς τό
α.λλο άκρον του έργαιστηρίου, έ
θέpμ,'Lνε λίγο ,ιιερό κα.t tρρ:ψε σ'
mό μερικ,ές &.λc1.τισμένες γ7,pί
·3ες. Κατά. τήν σrrιγμήν της κ,pού
σεως, δ πολυγροοφο; έδε, ί-χ.νυ,ε με
γά.λην ά.νr1.-cχρ7.,χήν. «'Ήθελχ νά.
έξα.κ,ρι6ώσω, συνέχισ-,., α,ν ή άπο
Gν'ήσκουσχ κυιττc1.ρική ζωή έ't-ι1tέμ
-π.η χ,α.νέ-11c1. εΙδο; σήμα.το; εί; l-ι..λ
λα. ζω-ιτα κύτταρα.». Ό Μπά.ι,ιστερ
πιστευε: οτι ,, αισθ-η,σ:ς τωΊ · υτων λ'J,μ6ά.νει χώ p α·ι εί; κυττ«
ρικόν έπίπεοον. Λέγει mι δεν
μπορεί νά εξα.-κ.ρι6ώ,ση mί νά.
δια.ιπ:στώση τά.ς ίδία.ς ά.ντιδpάισ.εις
&πό κομιμένα. φύλλα μ'Lpουιλιου
κα.ί ΙΧΠΟ ά.pωχ.άJοες, Π<Jύ εχουν γί
νε: πουρέ.
1

,

(1

�

,,

ΤΌ'Ιί ει δτι τά. φmά. οέν όπο
τρέρουν δτ!Χ.ν έκ,ρ:ζώνον-οα.ι, διότι,
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κα.τά. τά. φαινόμενα, ή φύσις εχει
προ6λέφει τήν περίπτωσιν αυτή,ν.
Τά. φυτά. παύουν νά άntα.Ψtσυν.
Τί φρονουν οι καλόπιστοι βο
τα.ν.ολόγο: γιά. τ+,ν tριyα.σί-α. ::ιυ
αυτή; Ό κ. Χίνκ,λευ, φοοιο,λόγος
είς το Μπρσυικχέϊοεν, λέγει δτι
ή Gεωρία του μπορεί νά είν-α.ι ά
ληθινή, ά.λλά χρειά.ζεvα.ι μεγα.λύ
τερες άιποδείξεις. Το ίδιον λέγει
κα.ί δ Χ. Μα.γκιουά.ϊρ, οιευιθυντή�
του Βοτα.νολογιΙΥ.ου Κήπ
, ου της Ν.
'rόρκης. Ό κ. Μπά.rιntερ έλπίζει
νά. το κατοριθώση. Είς άρθρον του,
ε1ς έπιστ μονικό-ι περιαδικόν, ά
ναιφέρει δτι 18 Πα.νεrπιστή,μuα. -ό-ι
προσ-frrγισαν, οιά. νά μφ,ηθουν
τήν έργα.σίαν του. Το έπα.yγελ
μ,'Lτικόν μυστικόν τον έ.μπσοi ει
νά. ά.νχφέρη ονομιαιστικως τά. έν
οιχψεpόμενα. αυτά. μέρη διά. τάς
έpεύνα.ς του, μέχρις δταυ αυτά
δ r; · ,;,σ:1εύισοuν τά. ά.πατελέσμα.τ,α,
τω'/ έpευνων των. 'Ελπίζει τά.ν
τω;, δτι καί αύτά θά έrπιτύχουν
t'Χ ιδιχ ά.ποτ1ελέσμια-τα.
Ό κ. Μ:πά.κστεp οέν είνα.ι δ
Π?ωτο; πού ισχυρίζεται οτι όπά.ρ
Χει εί; τά φυτά. πρωτόγονο; α:ί
σθφ .;. Προ 30 έτων, δ 'Ινδός
βc,:χvολ6γο; κ::χ.ί φυσ:-κό; Χά·ι:ρχ
Μπόζε έδημοσ:ευσε ά.pχ,ετά βι6λία
;πί του θέ:.ια:τος χύτου.
Ό κ. Μπάκστερ θΧ είνα.ι ευ
χα.ριστημένο;, rl'I δλο: έπιδείξουν
εύρύτητα π-;εύμ,χτο; μέχρις στου
δημσσ:ευθουν τά. -ελtκά. πορίσ·μα
τα των έρευνων α.υ,των. Έν τφ
μετα.ξύ, συνιστά εί; τούς κ.ηιπου
ρού-;, νά. δείχν.ουν μεγα.λuτέρα.ν
συμπόνοια, γιά. τά. φυτά..
Marcia Haeys
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Μάννα
Ι 'λυκω'.ι φωνi1 , σι•μ<rωνικό τραγι ύδι,
ϊίνάολυσε:;, ι1πι'1 ποιους -θείους βυθού;
καί γιά σεργιάνι τr1ν ψuχιΊ μου πηρες
ώ; τοί,; iπτά οιΊραναι'ις; ...
Τίιν uώταγ�ς,
ποιι'ι της χι�!_)uς γιορτιίσι πιο τραν ό,
μες στι) ταξείδι θ-ά 1iταν; Κι'

fLΠf:

Τί1 Μι.ίννα επ -θ-υμ ώ νά σμίξω
Κι' ι�.:; :ιi1ν ποτi: ξανά στί1 γη γυ ρίσω.
Τών Οi\>ανών ό κ(1σμος λαμπροψορεμένος,
γrΊ
δ��ί,,,ση γιϊι τις ψυχές, πού από

,11

�πι.ίνω στίc; αι-θέριες τίr φτεροίιγε;

iνύ:; ι.ίσματος πρωτόγνωρου, μαγευτικού,
ξfκ:;••:σαν νά 'ρ-θ-ουv, cίχε γιορτή.
Θεία μελωδία, εδώ κ ι' εκεί.
σi1κωνι,ς στά φτερι.ί σου τί1ν ψυχή,
ιϊι; δταν i'Ίρ{}ι-, 11 ι.ίρρψη της όμορφιας στιγμή.
Μέσα σε δλα τά στολίδω του Ουρανού,
ή λάμψη του αστεριοίι τοϋ πιο λαμπρού ...
Κόρφο σάν fίλιο φωτεινό, νά την προσμένει
εΙδε 11 ψυχή, κόρφο άπαλό,
γλυκό σάν -θ-είο καρπό, ζεστό,
σαν η,ακι μέσα στοϋ χειμώνα αγριο
πα1 ωμένο 6ραδυνό...
ΙΩΑΝΝ Α ΔΡΙΒΑ - ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΟΤ
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Άπό εκδοσι του ' πουργείου
Τουρισμοϋ καi Αρχαιοτήτων
Ήνωμ.

Άραβ. Λημοκρσ.τίας

(Μετάι,ρασις

Π. Νικολάου)

1

j

Μfικος: 57 μέτρα.
f
Συvολιι-Gό μnκος (σώμα καί
βάσις) 7 3 ,50 μ
�
Υφος · 2 0 μέ'Τ1ρο
�
Αύτι
1,2 7 μέτρα
�
Μύτn: 1,70 μέrrρα.
Στόμα· 2 , 32 μέτρα.
' Οψις (Στό πλατύτερο σnμείο) : 4, 15 μέτρα.
ι
i�.

s '

1

Ι

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

'Απόψι: ηλ{}ατε
δtc καί περίφημο
σμου. Έδω, στό

στό πιό μv&ωμέρος τοϋ κόόροπέδιο της

1970

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Γκίζας, εύρίσκεται το έπι6λητι
κώτερο αvfJρώπινο κατασκεύα
<1μα.
Κανένας ταξιδιώτης - αυτο
κράτωρ, εμπορος, η ποιητης hιν πέρασε άπ' έδώ χωρίς νά
μείνη εκθαμ6ος.
Τό πέπλο της νύκτας διαλύ1:,
τ,.1ι γιfΊ. νά μας φαν1:,ρώση τον
χώρο οποu �!;ετυλίχθη το δράμα
έ1ό:; πολιτισμού. οι πρωταγωνι
στές του εχουν έμφανισθη ωrί�
ι1ρχαιοτάτων χρόνων άγωνιζόμε 
νοι με πεi:σμα ένάντια στην αμ
μο κα\ τον ανφο.
Καί ή φων11 της 'Ερήμου διf
πέρασε τούς αίώνες.
ΣΦΙΓΓΑ
Ι άΟ1:, πρωt 6λέπω τον Θιό "Η
λιο ν' άνατέλλη στην άντίπεραν
Qχ{}η του είλου. 'Η πρώτη
κτίνα του είναι γιά τό πρόσωπό
μου πού είναι έστραμμένο προς
αυτόν. 'Έτσι γίνεται γιά πέντε
χιλιάδες χρόνια τώρα.
Ειδα την 'Ιστορία της ιγuπτου στην πρώτη της άκμή, ο
;[ως {}ά. ατενίσω αϋριο την '
νατολή νά ροδίζη με καινούργια
φλόγα.
Ετμαι ό πιστός φύλαξ, στά πό
δια του Κυρίου του. Τόσο πι·
στό:;, τόσο άφοσιωμένος, ωστε
μοϋ εδωσε τό πρόσωπό του γιά
δικό μου. Είμαι του Φαραώ ό
σύντροφος, κι' είμαι ύτός ό 'ί
διος ό Φαραώ.
Με τό πέρασμα του χρόνου
μου δώσανε πολλά όνόματα δσοι
ερχόντουσαν νά με ·(}αυμάσουν.

α

ΦΩΝΕΣ

'Ώ, Χαρμάκη, εtσαι ό φύλαξ
της ζωης μου!

ΚΑΙ ΣΦΙΓΓΑ
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Ωρε, προστάτεψέ με!
"Ω μεγάλε Θεε-6οήθησέ με!
Κύριε της 'Ερήμου!
Κύριε του Ούρανου!
Βασιλευ Αίώνιε!
7

ΣΦΙΓΓΑ
'λλλύ., τονομα πού ιπ1:,κράτησε
Ε ίv' έκιίνο που μου εδωσε ό 'Έλ
λ ηνας ταξιδιώτης, ό πατήρ της
'Ιστορίας 'Ηρόδοτος. Με ώνόμα
σF Σφίγγα, σάν νά ημουν πα
τριώτισσά του, κι' αυτό εtναι τώ
ι>α τονομά μου.
Κοντά στο
είλο, φρουρώ τ'
όροπέδιο της Γκίζας καί τά μνη
μεία του, αλλα με μέτριο κι' αλ
λα με φανταστικό ϋψος.
Είναι τάφοι...
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Οί πολιτισμοί είναι νησιά
στον ώκεανό -cου 6αρ6αρισμου.
Πάvω άπ' αύτόν έδώ τον ώκεα
vό του 6αρ6αρισμου έστάθη κι'
�φύλαξε για πέντε χιλιάδες χρό
νια ή Σφίγγα.
Στην 6άσι τέτοιων πέτρινων
μνημείων τό κάθε τι μικραίνει
χαί γίνεται άσήμαντο. Ό ανθρω
ιτος μοιάζει με εντομο.
Κι' ομως οί ανθρωποι κτίσανε
αύτά τά θεώρατα μνημεία. Καί
τό ι9vομα των Φαραώ, που έτά
q; ησαν έδώ, ε με ινε μέχρι σήμε
ρα. 'Η δόξα τους ένίκησε τον
χρόνο.
\ΦΗΓΗΤΗΣ Α'
Αύτός είν' ό τάφος του Χέο
πος. Φαραώ της Τετάρτης δυνα 
στείας, πρίν 4500 χρόνια. 'Εδώ
ε{vαι ή τεράστια πυραμίδα πού
εκτισε για νά προστατεύση τον
έαυτόν του άπό τόν θάνατον ...

-··
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β'
445 πόδια ϋψος. Κατώρθωσε
1 ά κτίση τό ψηλότερο μνημείο
cης εποχης του. Ή εκτασις που
κρατεί εlναι άρκετη νά χωρέση
<ιόν Καθεδρικόν ναόν του 'Αγίου
Πέτρου της Ρώμης, τους καθε
δρικους ναους της Φλωρεντίας
χαί τού Μιλάνου, τό άοϋαείον του
Ούεστμίνστερ καί τον Ναόν του
Ά γίου Παύλου. Τρία έκατομμύ
ρια τεμάχια λίθων, μερικά 6ά
ρους μέχρι 30 τόννων, εχρησιμο
ποιή{)-ησαν άπό τους πισcους ερ
γάτας του Χέοπος για νά κτισitη
τό περίφημο τούτο οικοδόμημα.
Στο κέντρο του ό Φαραω έτοί
μασε εσωτερικώς τό δωμάτιο, ο
που θά άνεπαύετο αtωνίως με
λαμπρότητα ή μο\)μια του.
1

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Στην οάσι της πυραμίδος αύ
cης, μέσα στον ϋράχο, εκτίσ{)-η
ναύς ε;--::ός τnϋ όποίου εφυλάττον
το οί φορτηγίδες το--;; Χέοπος. Μ'
αύτά τά μεγάλα ξύλινα καράοια
ό νεκρός Φαραω θά συνέχιζε τό
ταξίδι του στο σκοτάδι προς την
αtωνιότητα.
Μά ο,τι απέμεινε απ' αύτόν εί
ναι ενα μικρό φιλντισένιο όμοίω
μα με ομορφο πρόσωπο. 'Αετί
σια μύτη, σ'ιαγόνι που φανερώ
νει αποφασιστικότητα και τά ιε
ρογλυφικά που άντιπροσωπεύουν
τό ονομα, που εδωσε στήν Πυρα
μίδα του. «Ό Χέοψ δεσπόζει
του όρίζοντος».
Ή πυραμίδα του Χεφρέν. Κι'
αύτή φέρει επιγραφή: «Ό Χε
φρεν εtναι Μέγας».
Κι' ομως είς ενδειςιν σε6α
σμου προς τον πατέρα Χέοπα, ό
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Χεφρεν εκτισε την πυραμίδα του
σε ελαφρώς μικρότερη κλίμακα.
Κάθε πλευρά της οάσεως είναι
710 πόδια, ή γωνία 520 καί τό
ϋψος της φτάνει τά 445 πόδια.
Τό λαμπρό έπίστρωμα των
γυαλιστερών άσβεστολίθων επί
της κορυφης άρχικως εκάλυπτε
)ιαι τϊς τέσσερις πλευρές, αύξά
νοντας ετσι τήν μεγαλοπρέπεια
της πυραμίδας.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β'
Τό πρόσωπον του Χεφρεν ε
φ{}ασε σε μας σκαλισμένο σε διο
ρίτην με ασπρες ραοδώιπις, ενα
σπάνιο λίθον που εφερε μαζί του
γυρίζοντας από μιά εκστρατεία.
Αύτός είναι εδώ κοντά μας, ύπό
μορφήν σφιγγός, λαξευμένος στό
ϋράχο κοντά στον τάφο του.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ Γ'
Μυ-χερίνος!
'Ένα τρίτο επιτάφιο μνημείο
ήλ-&ε σύvτομα νά συμπληρώση
,
,
- -τ-, ι
το τεραστιο νεκροταφειο της
ζας και νά τό καταστήση ενα ά
πό τά θαύματα του κόσμου. "Αν
και μικρότερη, ή πυραμίδα του
Μιr�ερίνου είναι 'ίσως ή πιό εν
τυπωσιακή γιατί είναι τό απο
κορύφωμα μεγάλου σχεδίου. υο
ταν τελείωσε οί έρ-.,,άτες κατέβη
καν από τίς γρανιτένιες πλευρές
και εναποθέτοντας στήν γη τα
εργαλεία τους τήν εκοίταζαν μέ
θαυμασμό.
1. ;_,-

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Δ'
Μεγάλη και Κραταια. ηταν ή
Μέμφις, ή (πρωτεύουσα) κύρια
πόλη στήν πεδιάδα που ενωνε
τήν .,Ανω και Κάτω Αίγυπτο.
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'Εκατό χιλιαδες δουλοι έρyασθηκαν συνεχως έπι 20 χρόνια για τήν
κατασκευ'ή της Μεγάλης Ι I ιψωιίl'ιο� τοϊ• Xrωro�.

ΛΦΗΓΗΤΗΣ Ι'
Μεγάλοι καί κραταιοΊ ηπαν οί
Φαραώ πού κτίπανε σ. αυηΊν την
πλευρά του Νείλου. εξασφαλί
ζοντας την αιωνιότητα.
Ή τετάρτη δυναστεία, δταν
έκπληρώ&ηκε ό σκοπός της, κατ
έρρευσε. Μά οί πυραμίδες ακό
μη ύπάρχουν. Και 11 έπιγραφ11
στην πυραμίδα πού συνεπλήρω·
σε τό σχέδιο διεκδικεί: «Θείο::
είναι ό Μυκερίνος».

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α'
'Εδώ βασιλεύουν τρείς Φα12αώ: Ό Χέοψ, ί> Χεq,ψ� ,, καί ί>
Μυκερίνος.
Οί σαρκοφάγοι μπορεί νά εί
ναι αδειανοί, τά περικαλύμματα
ανοιγμένα κι' δ μως ό Χέσψ, ό
Χεφρέν κι' ό Μυκερίvος εξ'ακο
λοvθουν να βασιλεύουν φέροντες
το δΙJtλοϋν στέμμα της 'Άνω καΊ
Κάτω Αίγύπτου. Κυβερνουν τούς

ιιι•λ 1/.0t•; τοι•:: ;τοί,1•αι θιψμ{νοι
γίψω τους.
Κυ6εονοίiν
τί::_, μικυέ....
.. ':) πυοα""
μιδε:; ποvνω -3-αμμ{vι-.ς οί 6ασίλισπέ; τους τούς τάφους των ύ
πουργών τους δλην την ίεραρ
χίαν πού κοιμάται τον αίώνιον
ί•:τνσν: 'Αρχιθαλαμηπόλοι, άρ
αρχιτέ
χιερεί;, γελωτοπο.οί.
πονc;, έτσίρι ;, δ ·,ωftένας στ11ν
Μσι πού του ταίριαζε σ' αυτά
τι1 fΠιτιίφια Ωωμάτια που ονομά
�ονται Ν ε κ ρ ο {} ά λ α μ ο ι .
Γιατί αυτοΊ είναι βασιλικοί τά
φοι μέ -&ριαμβευτικ1Ί απσψι, πε
ρίπτερα. διαδρόμους, ίδιαίτερα
δωμάτια, κι' ένισχυμένα τείχη'.
'Ήταν μιά πόλις ϋ:Αλου κό
σμου, που μποροvσαν νά την
πλησιάσουν μόνον μέχρι τούς έ
ξωτερικούς νασύς.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

'Ανεβαίνοντας από τόv Νείλο
Ι'>ιά της ανηφορικης όδοϋ των
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μνημι,ίωv, κτισμένης στην 'ίδια
τεράστια κλίμακα φτάνει κανείς
στους ψηλους ναούς, δπου μόνον
οί ίερείς ζουσαν άνάμεσα στίς
μούμιες. Μόνον αυτοί γνώριζαν
για ποιό ταξίδι ετοιμάζονταν ο'ί
μεγάλες φορτηγίδες στην 6άσι
των τάφω ν. 'Ένα ταξίδι με τόν
1jλιο. 'Ένα ταξίδι που κράτηαε
4.500 χρόνια.
Στόν λαούριvθο αυτης της νε
";(.ρούπολης α::; στα{)ουμε κοντά σ'
ενα τάφο δμοιο με χιλιάδες αλ
λου::;, στόν τάφο της μητέρας του
Χέοπος, στ' άπομεινάρια με τά
χρυσα ίερογλυφικά ποί; ετοίμα·
σε για τό αίώvιο ταξίδι στό πλευ·
ρό του υίου της.
Ούτε ό αvεμος καί ή αμμος.
μήτε οί αιώνες {)-ά μπορέσουν νά
σιγήσουν όλότελα την φωνη της
'Ερήμου.
ΣΦΙΓΓΑ
Μαρτυρώ την {}έληαι του πα·
τρός μου Χέοπος: «Νά άψηφω
τον χρόνο γιά πάντα». Εlδα νά
περvουv ό 'Αντώνιος κι' ή Κλεο
πάτρα. Ό 'Αλέξανδρος, ό Καί
σαρ Υ,ι' ό Ναπολέων σταμάτη·
σαν στά πόδια μου. Είδα τά φι
λόδοξα ονειρα των κατακτητών
νά στριφογυρίζουν ααν φύλλα
που πέφτουν άπ' τά δένδρα.
Σαν γνωμικό μου εχω διαλέ
ξει μια Άραοικη παροιμία.
Ό κόσμος φο6αται τόν χρόνο
κι' ό χρόνος τις Πυραμίδες.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
'Απ' δλα τα άρχαία μνημεία οί
πυραμίδες πάντα προκαλοιυσαν
ζωηρά rην φαντασίαν των άν·
{)ρ
- ώπφν.
Κοιτάζοντάς την άπό την κο-
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ρυφη πρός τά κάτω ή πυραμίδα
εlvαι σαν τις άκtίνες του ηλιοrυ,
δταν ξεχύνωνται άπό ενα ανοι
γμα μεταξυ των νεφών. Θυμίζει
την μεγαλύτερη νίκη, την νίκη
κατά του {)-αvάτοv.
Εlναι τό τελειότερο οίκοδόμη
μα, τό ίσχrυρότερο άντίσκηvο, του
όποίου οί πέτρινες πλευρές άπο
τελοιυv στέγη και τοίχους, κι' εί
ναι τόσο εvτεχvα σφραγισμένη,
ωστε τ' ονειρο που της ένεπι·
στεύ&ησαν vά ζήση εως την συν
τέλεια του κόσμου.
Τ' ονειρο της ά{)αvασίας. Για
νά τό κατορ{)·ώσουν οί οαλσαμω
τές ετοίμαζαν τό σωμα έπί δύο
μηνες, άφα,ιρωντας τό κά{)ε τι έ
ηός άπό την καρδια καί τους νε
φρούς.
Κρυμμένη στην μrυστικότητα
η>υ τάφου, πcρ,:τριγυρισμέvη άπό
άγάλματα, έφοδιασμένη με δ,τι
χρειαζόταν για τό ταξίδι, έκεi
μέσα ση1ν σαρκοφάγο εκειτο ή
μούμια, περιμένοντας νά την έπι
σΧεφ{)η τό πνευμα. Γιατί ή ψυ
χή μόνη, χωρίς τό σωμα, δεν
μπορουσε να προχωρήση στο σΧΟ·
τάδι.
Κι' άπό τα οά{J-η αϋτου τοϋ
τάφου άκόμα άναδύεται ή μυρω
δια οοτάvωv, (ρητίνη - λίοα·
νος καί σμύρνα).
Ή πυραμίδα είναι έπίσης ό
τέλειος συνδυασμός της άπλότη
ιος και του μεγέ{)ους καί οί γω
vιές της έvαρμοv'ζουv τό σχημα
καί τόv ογκον. Εlναι το γ_α{)-αρώ
τερο έπίτευγμα της άρχιτεκτονι
κης, γιατί βασίζεται μόνον στην
εΜεία γραμμή. Ουδέποτε εΜεία
γραμμ11 εχρησ�μοποιή{)-η _ με μεγα 
λύτερη μαεστρία, δύvαμι καί ίκα-
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vότητα. Σε6uσμός όφείλεται στον
σοφό "Ιμχοτεπ, ό όποίος στην
Σακαχάρα ανέλαδε καί κατασκεύ·
ασε τό άρχέτυποv των πυραμί·
hων. , ρχικά απετελεϊτο άπό εξ
νεκρα&αλι1.μοuς αλλά 6αθμηδόν
διαμορφώθηκF σέ σειράν διαδο
χικών δαθμίδων. 'Απ' εδω έπή
γασεν ή ιδέα, αρχισαν οί ύπολο
γισμοί καί έτοιμάστηκε τό τελικό
ιτχέδιο.
Μεταξύ των αντικειμένων πού
έτοπο{}ετοϋντο παρωrλεύρω; του
νεκροί,, τό πινάκων τού γραφέ
ιυ:;; εί,·αι ι}ναμφιβόλωc; πολύτιμον.
Άπ' αυτό ξεπήhηιταν τά ίεuογλυ
φικά πού παριστούσαν τού; άρι
θμους μέ τους όποίους ί•πελογί
σ-&ησαν τά {,λικά γιά τό κτίιτιμο
ι�ύτων των πέτρινων δουν<ί>ν. Τό
αv{)-oc; τού λωτοu εσήμαινε 1000,
τύ δάκτυλο, δέκι.ι φορ�; π1:.ριιτσό
τερο, ό γυρίνος 100.ΟΟΩ καί δυό
χέρια ένωμένα γιά προσευχήν ε, 11μι1ι I ι1ν ϊνι1 έκατομμύριον.
.\ΦΗΓΗΤΗΣ Α'
l\H λί{}οv επί λίθου εφτασαν &
τι1ν γην στον οί,ρανόv. 'Γό
κτίσιμό τους διήρκεσε δσο 11 ζωiι
του Φαραώ κι' εργάστηκαν 100.
()00 εργάτες ένωμένοι με δυνατό
�.ιίθο� :τίστεω;. Ό μέσο; δρ ;
τοίι δάρου; κά{)-ε πέτρας εΤναι
2 Jf τόννοι. Καί. ετοπο{}εη1& ηzαν
τρία έκατομμύρια τέτοιες πέτρες
1Ί μιά πάνω στην αλλη. Οί ώραι
ότερες, από κα{)-αρόν γρανίτην,
μετεφέρ{}ησαv μέ καράδια διά
του Νείλου από τά λατομεία του
' σσουάν.
Κι' δταν ό Νείλος πλημμύριζε
οί γεωργοί έγκατέλειπαv τά χω·
ράφια τους κι' έστρέφοντο προς

;το
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Οί Πυραμίδες του Μυκερίνοu (κά
τω), του Χεφρηνος καί του ΧέΟ'Ιτοc

τό όροπέδιον της Γκίζας γιά νά
εργαστούν σάν εργάτες και κτί
στε;.
ύτές οί πέτρες ανελκύοντο ά
πλω; πάνω σέ δουνό από χωμα
πού ύψώνετο συνεχώς δσο ή πυ·
ραμίδα μεγάλωνε.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β'
Μπροστά σ' αυτήν την ύπερ
άv{)-ρωπη προσπά{)-εια εΤναι δυνα
τόν νά πιστέψη κανείς στον μύ
θον τού μαστιγίου; Χρειάζεται
μυστηριώδης ζέση γιά νά κτισ{}η
μιά πυραμίδα. Χρειάζεται πίστη.
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Σ' εκείνους που εργάστηκαν ε
δώ άρμόζει οχι ό οlκτος μας, αλ
λά ό δα-&ύτερος σεδασμος κι' ό
θαυμασμός μας. 'Έζησαν μιά
σπάνια εποχή κατά την όποίαν
ό ανθρωπος εγνώριζε με απόλυ
τη δεδαιότητα τί επρεπε νά κά
μη και που νά προχωρήση.
Γιατί επίστευε.
Έδω επίστευαν δτι ενίκησαν
τον θάνατον.
ΣΦΙΓΓΑ
Έκιί στά πόδια μου, σ' αυτοv
τον άπέραντον τόπον' με την άν
θρωπότη τα ακόμη στά σπιiργα
νά της, επερπάτησαν κι' εργά
σf}ηκον χωρομέτρες γεωμέτρες,
άστρονόμοι, μηχανικοί, άρχιτέ
κτονες όλόκληρο πληθος, εvω ό
ύπόλοιπος κόσμος κυνηγουσε ά
κόμη αγρια ζωα και ζουσε στις
σπηλιές.

Φ ΩΝ Η

19701

μνημειώδη κτίρια για τους νε
κρούς.
ΣΦΙΓΓΑ
Κι' εγώ, του Χεφρεν ό πιστός
σύv-rροφος, παρηκολού{}ησα τό
διάβα δυναστειών και σοβαρών
ίερέωv ώς και τ' άλαφρο πάτη
μα ευγενών κυριών με τά διάφα
να πέπλα πού εφαίνοντο νά τις
ντύνουν χωρίς νά τις εγγίζουν.
ΜΎ'ΘΟΣ 1
Θυμάστε τήν ίστορία του γε
ρακιού που εκλεψε ενα σανδάλι
ενω οί γυναίκες κολυμπουσαν;
Το αρπαξε στό ράμφος του και
κατα τυχην το ερρι
ξε κοvτα' σ'
-:,ι
ενα Φαραώ πού είχε συνέντευξη
στόν κηπο του... 'Ήταν τόσο λε
πτο και μικροκαμωμένο ωστε ό
Φαραώ ζήτησε νά δη εκείνην πού
τό φορουσε. Καί την παντρεύ
τηκε.
ΜΎ'ΘΟΣ 2
Θυμάστε επίσης πώς κάποιος
εύγενής στην αύλή του Χέοπος
με δόλο τράβηξε τόν εραστη της
γυναίκας του σε δαθεια λίμνη
και με τά μάγια τόν μετέβαλε σε
κροκόδειλο ; Καί {}έλοντας νά εν
τυπωσιάση με τις μαγικές του ι
κανότητες το απεκάλυψε άπερί
σκεπτα στον Φαραώ; Κι' αύτος
τιμώρησε και τήν ενοχοv και τον
καυχηματία. Διέταξε καί τον ερ
ριξαν στον κροκόδειλον ό όποίος
τον κατεδρόχθισε. την δε απι
στη γυναίκα επαίδευσε.
'

,

\

'Ώ εύγενικέ Ν είλε, σε χαιρε
τω, γιατί τά νερά σου κυλουν
μεγαλόπρεπα και διότι υίοθέτη
σες το ίερον τουτο κατασκεύα
σμα. Κάποτε ή αμμος της ερή
μου επροχώρησε στα χωράφια,
τά ελη ξηράvθ-ηκαν στις οχθ-ες
του ποταμου κι' ό ανθρωπος γιά
νά ζ11ση άνεκάλυψε τον πολιτι
σμόν. 'Έπρεπε vά άv-rιμε-rωπίση
τις πλημμύρες, και κατεσκεύασε
ύδατοφράκτες και ύπόγειους ο
χετούς. Άγάπησε την γην και η
θελε νά ταφη σ' αύτην. Μά γρή
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
γσρα ηλ1'tε 1i εrd {}υμία να επιζή
ση της γης. Κι' εlναι οί γεωργοί
Θυμάστε άκόμα τον νεαροv
δοηθούμενο� για αλλην μια φο Φαραώ 'Αμενχοτέπ τον Β ον; Δεν
ρά άπο τόν εύεργέτην τους ποτα
ξαναγεννήθηκε ά-θ-λητης τόσο δυ
μόν, που κcηεσκεύασαν αύτά τά νατός, ωραίος και λεπτός. Είχε
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πλατείς ωμους, λεπτην μέσην,
προύντζινους μηρους που ήμέρω·
ναν τό άγριώτερον άλογον. Τά
-κατορ{)<.ίιματά του εΤναι χαραγμέ
να σέ πέτρα που εβαλε μπροστά
του.
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
Κ' ό χρόνος στο διάδα του σ'
αφησε πίσω σαν αρχαίο μνημεί·
ο. Ί Ι- αμμος αρχισε νά σέ πνί
γη. ' πασχολημένος στον πόλε
μο ση1 Μεσοποταμία ό 'Αμενχο
τέπ ό Βος ήταν μακρυά άπο την
πατρίδα του. Καί μια μFρα, κυ·
νηγώντας ενα λέοντα, κιίποιος
πρίγκιπας σταμάτησε νά ξεκου·
ρο.στη στον ίσκιο σου. 'Απεκοι ·
μή{}-η , ιόvειρεύτηκF κι' έσ\1 τοϋ
μίλησες:

ΣΦΙ ΓΓΑ

Κοίταξέ με παιδί μου! ''Λ,�ου·
σέ με καί τό ασπρο Υ.αί τό κόκ
κινο στέμμα {}ά ε!ναι δικά σου.
Τά στέμματα της 'Άνω καί της
Κάτω tγύπτου. ικ11 σc,υ {}ά εt
ναι ή χώρα απ' ακρη σ' ακρη.
Βλέπεις πω:; εΤμαι έγκαταλελειμ·
μέ νη , πως το σώμα μου εΤναι πα·
ραμελημένο; ΕΤμαι ό Κύριος τοϋ
-οροπεδίου της Γκίζας. ΈλειtΜ·
ρωσέ με &πο την αμμο και {}ιχ γί
νη::; Βασιλιάς.
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
'Όταν :;ιιπνησε. εκαμ� δ τι το�
;ίπες, σ' έλευ&έρωσε απο η'1ν αμ·
μο κι' εστέφθη βασιλιάς ώς Τού
{)μοσης ό ος κι' έχάραξε μετα·
tί, των ποδιών σου τ' ονειρο μi:
το όποίον τον ένέπνευσες. Κι' ε·
Ύένετο τότε μεγάλη αγαλλίαση...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ 1
Ot έορτές της στέψεως εχουν
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αρχίσει. Τά πλή,&η μαζεύτηκαν
στις <Υ'l{)ες του Νείλου νά παρα·
κολου{}ήσουν τίς τελετουργικές έ
πιδείξεις.
Τώρα ή βασιλικη ναυαρχίδα
ερχεται προς τα πάνω έπανδρω·
μένη μέ 200 κωπηλάτες. Αύξιί
νουν την ταχύτητά τους ανταπο
κρινόμενοι στίς πρ_οτροπες του
πλή{}ους.
Ό ίδιος ό Φαραώ στο πηδά
λιο, μέ δFξιοτεχνία όδηγεί το
σκcίφος όμαλά στο σημείον αρά·
ξεως. Ζητωκραυγές έϊ�σπουv κα
{}ώc; αποβιβάζεται στον χωρο
που Μ έπιδείξη την ίκανότητά
του στην τοξοβολία. Τα πλή,&η
τον ακολου{)ουν για να παρακο·
λοιr&ήσουν το {}έαμα.

ο·

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ 2
Έδω. ένω περιμένει νά τοϋ
φiρουν τά τόξα βλέπει ενα ήμι·
άγριο αλογο νά κλωτσοπηδιi καί
rυ ζfβει στό αρμα του. Σταμα
τϋ. ή άνrίσα τοϋ πλή&ους μα ό
Φαραώ κρατιi γερι't τά ήνία καί
συγκρατεί το αλογο. Το όδηγεί
γί•ρω άπο τ11ν έξέδρα καί τό
φέρνει ησυχα πίσω στον ίπποκό
μο του. Τό ;τληθος ζητωκραυyά
::ει.
ΣΧ Ο ΛΙΑ ΣΤΗΣ

1

Τώρα ό Φαραώ εχει έπιλέξ'ει
το τόξο του, uφοϋ δοκίμασε καμ·
μια πενηνταριά. Ά νεβαίνει στο
αρμα του καί καπυ{}ύvεται προς
τύν πρώτο στόχο.
Τό 6έλος πiτυχε τό Χέντρον.
Κι:ιί πάλι καί τώρα... τώρα το τε·
λ�υταίο βέλος κτυπιi και διαπερ·
να τό,· στόχον.
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ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ 2

Αυτό ϊίναι ό {)ρίαμοός του.
Στέχεται στο αρμα του και κατ
ευ&ύνεται προς την έξέδρα, δπου
τόν αναμένει ό {}ρόνος του.
Οί αυλικοί, οί ίερείς, ό λαός
τόv έπευφημουν, τόv λιβανίζουν
και τοϋ προσφέρουν δώρα.
Παίρνει τό διπλό στέμμα και
ανεβαίνοντας στο {}ριαμβευτικό
αρμα ταυ φεύγει προς λατρεία.
στού; vαοιις τοϋ Χαρμάκη, τoii
Χέοπος και του Χεφρέν.
Ζήτω ό Φαραώ!. ..
:\.ΦΗΓΗΤΗΣ 1
Ή βασιλεία ένός μονάρχου τε·
λείωσε. Ό Φαραώ άπέ{}ανε καί
τώρα άπό την κοιλάδα άναδύε
ται ό {}ρηvος της κηδείας του.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2

'Ο Φαραώ άναπαύεται στο φέ·
ρετρό του καμωμένο άπό ξ"ύλ
διακοσμημένο με χρυσόν κα.ί πο
λύτιμους λί{}ους. Ή τελετη κάτω
στον ναόν τελείωσε και άνεβαί
νοντας τόv διάδρομο ή νεκρικη
πομπή πλησιάζει στον τάφο, συν
c,δευοrιένη άπό πρίγκιπες, άνωτέ
ρους κρατικΟ'Uς λειτουργους και
ίερείς.
Ί-Ι σαρκοφάγος εχει έτοιμα
σ{}η στην καρδιά της πυραμίδος,
στο νεκρικό δωμάτιο, καί τό κά·
{}ε τι, ΠΟ'U {}α χρειασ{)η για την
διέλευσι της λίμνης που όδηγεί
στην είσοδο τοϋ αλλου κόσμου,
είναι ετοιμο.
Ή τελευταία πέτρινη πλάκα
{}α σφραγισ{}η
τέτοιον τρόπο
ωστε ποτέ να μ11ν γνωσ{)η σε ποιο
μέρος τοϋ τοίχου βρισκόταν ή
πόρτα. Ό άρχιερέας δίδει τον
τελευταίο άποχαιρετισμό.

με

ΙΕΡΕΑΣ
Τώρα, Βασιλιά, μας έγκατα
λείπεις οχι νεκρός -φεύγεις ζων
τανός.- "Αν φεύγης σύντομα
{}α γυρίσης. "Αν κοιμασαι {}ά
ξυπνησης, αν πε{}άνης πάλιν {}α
ξαναπερπατήσης. Έσυ που ά
νυψώ{}ης στα αίώνια αστρα, οιί,
δέπmε θα έξαφανισθης.
ΠΕΝ ΘΟΊ'ΝΤΕΣ
Άλλοίμονον, άλλοίμονον.
"Ας {}ρηvήσωμεν άκαταπαύ
στως.
"Ω δοξασμένε ταξιδιώτη της
αιωνιότητος, είσαι τώρα αίχμά
Αωτος.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Κι' �τσι δ:α μέσου των χιλιi"
τηρίδων οί δυναστείες διεδέχον
το ή μία την αλλη. Άλλα άπ' δ
λους τΟ'Uς μ{)ΙVάρχες της Αίlγύ
πτου αυτος δ νεαρος Φαραώ εί·
χε τί; περισσότερες συμπάθειες
ποιητής, μυστικιστής, διεδέχ{)η
τον Άμένχοτέπ τον Γον-.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2
Ό πολιτισμος στην άκμή του
βαθμηδον προς νό
έξηπλώ{}η
τ{)ΙV, κα{)-ιστώντας την κοιλάδα
ό
του Ν εΟ ου -θριαμβευτικην
tO'Uς
δοv
περ� βαλλομένη ν
παπύρους της σοφίας, γην έπαγ
γελ' ας τόπ{)ΙV ζωης ειρηνικης
με βα-θείς μεσολαβητικΟ'Uς τά
φους. Ή φλόγα της γνώσεως με
τεδό{)-η άπο την Μέμφιδα στις
Θη6ες.
ΓΊ'ΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ
Μεγάλα, σ:-ιεπτικα μάτια, ά
δύνατο σωμα καί κοριτστστικη
άπαλότης ήταν τα χαρακτηριστικα, του- παρα'ξενου vεου
' που' κατF'

με
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στη παντοδύναμος. Φεύγfl α"τίι
τίς Θηβtς γιr'ι. νί.ι ίδρύσrι τiιν
δικήν του πόλη.
'Απω{)ι ί τό"
Θεόν " μμωνα καί τον ίfρ�α
του για νά λατρ1:ύση τόν 111:όν
t'ης έκλογης του. Ί'όν {}εόν 'Ατών
ποιυ εύρίσ1ι.εται σ11όν ούρανόν.
Καί ά:τrοάλtει τό οvομα 'Αμεν
χοτέπ 4ος γιά νr'ι. πάρη αJ..λο, 'Ί
χνατων.
' τών ί> Μοναhικός...
Ί
Γ 'Ν ΙΚΕΙΑ ΦΩ Η
'Επί έποχης του τά τείχη ποί,
περιέβαλλαν τίς βασίλισσες επε
σαν. Το πέπλο κατηργή{}η κα'ι για
αίωνες ό κόσμος θα εβλεπε και
θ' αγαπούσε την χαριτωμένη ν
μορφή της Ν εφερτίτ.
Στά{}ηκε δίπλα του στον άγω
να του νά έγκαθιδρύση την νέ
αν πίστην. �Ηταν ή άντανάκλα
σις της πίστεώς του. Ή άκτινο,
βολία της ένέπνευσε γλύπτες κι'
ετσι μας cίφησαν την είκόνα της
όμορrριαc: της σκαλισμένη σέ
πέτρα.
ΙΣΤΟΡΙΑ
' πέθανε σέ ήλικία 30 χρο
νών.
Πρίν 3.300 χρdvια. εγραψε
κι' άπήγγειλε αύτην την προ·
σευχή.
Το φως σου. 'Ώ θεέ. 'Ατών,
μοίί κόβει την άνάσα. Κυβερνας
την καρδιά μου.
Εtσαι ό πλά στης κι' ό δωρητης
πάντων κι' ot cίνθρωποι ζουν δια
της χάριτός σου, 'Ατών, ζωοδό
τα είς τοιυς αtώνας.
ΦΗΓΗΤΗΣ
Ή άγάπη τους ήταν σίιντο
μη, δσο κρατα ή cίνοιξη κι' ομωc:
ί•πάρχει άκόμη θλίψη στίς καρ
δι ες ιων άνθρώπων.
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Τ<ΥVομα τοϋ διαδόχου του έ
πρόκειτο νά ητο Τοuταγχατών.
'Επέλεξε νά όνομασθη Τουταγ
χαμών έκ παραδόσεως άπο τον
άρχαίο θεό. 'Αδύνατος καί λε
πτός ό Τουταγ,αμών ιlπέθανε
πρίν άκόμα κλε(ση τά 20 του
χρόνια ϋστερα άπο βασιλείαν 6
έτων. Μά 3.000 χρόνια δεν
χοι�ν άκόμη μαράνει το ώραίο
νεανικό του πρόσωπο, οϋτε ξε·
,'J-r.ί>οιασαν τοί,:; {)ησαυρούς ποιυ
μάζεψαν γύρω του στόν ήμιτελη
τr.ίιr ο του στην κοιλάδα των βα
rηλέων. Σήμερα ό κόσμος τα
,'J-αυμάζει.

ε

ΣΦΙΓΓΑ
'Εγώ που γνωρίζω τ' α1tιαστα
αστρα, ξέρω επίσης πώς ό Ν εί·
λος πού εκαμε την ίγυπτο δεν
μπορεί νά την άφανίση.
Είδα κατακτητες νά συλλογί
ζωνται και νά ύποκλίνωνται μπρο
στά μου. Εfδα τον 'Αλέξανδρο
τόν Μέγα, ώραίον ώς ήμίθεον
Χ·ll σί•ννουν ώς ποοqyήτην, 'Rδω
κάπου σ' αύτην την γη άναπαύF·
ται άναμένοντας την εκ νεκρών
άνάσταση. Είδα τόν Καίσαρα
ενα βράδυ - φοϋόταν τον η·
λιο. Ή τελευτα(α 6ασίλισσά μας,
ή Κλεοπάτρα, τοϋ χάρισε ενα
παιδί. 'Αλλά τοϋτο δεν ητο γνή
σιος Φαραώ κι' άπέ{}ανε πρίν ά·
νέλ{}η
θρόνο. Εtδα
τCYV
Ναπολέοντα με τά σπιv&ηροϋόλα
μάτια.
Αίωνες πέρασαν άπο μπροστά
μου. Κι' δμως οί μεγάλοι ετούτοι
,
,
,
στρατιωτες σηκωσαν μονον σκο·
νη.
Γνώρισα χρόνια άπογοητευτι
κά. 'Ένας εύέξαπτος 'Εμίρης κα-

στον
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τά τον Μεσαίωνα άντιπά{}ησε
ΤΩ χαμόγελό μου, το 1�εώρησε
� ίδωλολατρικό και είρωνικο καί
με ακρωτηρ(ασε με το πυροβο
λικό τον.
Τότε τά παιδιά με βρήκανε
ασχημη. Κανεlς πιά δεν ερχόταν
νά προσευχη{}η στά πόδια μου,
η νά μ' ακούση. Τά κλειδιά της
'Αρχαίας Αίγύπτου άπωλέσ{}ησαν. Σχεδ'ον χωυ
'.<\,.,
'
"
, 1 κα στην
αμμον.
'Όλη ή γνώσις μας, ή ψυχή
μας, τυλιγμένη στους παπύρους.
εκοιμόταν αγνωστη κι' ακατα
νόητη σε σκοτεινους και σιωπη
λούc; τάφους.
Τ
Α'
Φ
Η ΗΣ
'
Γ
Π
εγινε το {}αυμα.
Κι' δμως
.\
'Ήταν το 1799 κοντά στην
Ροζέττη. 'Ένας άπο τους αξιω
ματικους του Ναπολέοντος βρη
κε μιά πέτρα, ενα μονόλι{}ον, ΠΟ'\.1
Fφερε διάταγ�α εκδο{}εν ύπο του
Πτολ εμαίου. Ή επιγραφή ητο
σί 'Ελληνικούς χαρακτηρες καl
σε ίερογλυφικά. 'Απετέλεσε δε
τ11 βάση της Αίγυπτιολογίας.
ΑΦ ΙΓΗΤΗΣ Β'
Άλη{}ινά, επρεπε να μεταφρα
σ{}η ή επιγραφή. Πρώτος δοκί
μασε ό Γάλλος Σαμπολλιον, ό
πραγματικος πατήρ της Αίγυ
πτιακης Φιλολογίας. Ένεπνεύσ{}η
τόσο ωστε νά άποκρυπτογραφή
ση την &ρχαίαν Αίγυπτιακην
γλώσσαν από μερικά μυστηριώδη
ίερογλυφικά.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ Γ'
Καί τότε Εγινε κάτι σΟ.ν άνά
στασι.
Ειrθ-ύς, άπο τά επιτάφια δω
μάτια ώς τις κορυφές των πυρα
μίδων, ζωντάνεψαν τα ίερογλυ-

φικά. 'Ερωδιοί, αv{)η λωτου, ψά
ρια, λαγωοl και πάπιες, τά μυ
στηριώδη σχήματα ξαφνικά ξύ
πνησαν, εφτερούγισαv και κελά
δησαν σάν ζωντανά του κάμπου
με την ανατοληv του ηλιου. 'Ή
ταν σαν να εσηκώ{}η ή αρχαία
'ίγυπτος απο το μνημα της, νέα
και ά{}άνατη στο ούράνιο κάλε
σμα των σαλπίγγων -Νέα α{}άνατη κι' ώραία δπως ή Νε
φερτίτ...
Ξε{}αμμένοι απο την βα{}ειά
σιωπή τους, οί πάπυροι ψιθύ
ριζαν.
Βλάστησαν στlς οχ{}ες του
Νείλου, αντεξαν τον χρόνο και
μετά 5.000 χρόνια ξεδίπλωσαν
' e
\ δραματικη ιστορια ενος ποτην
λιτισμού.
'Απο τά φύλλα τους αναδύε
ται ακόμη κι' ή φωνη των πρώ
των μα{}ητων που αγωνίζοντο νά
γράφουν. 'Ήταν βαριεστημένοι
κι' εφο6ουντο την ράβδο.
ΜΑΘΗΤΗΣ
Κύuιε, επειδ11 με εδειρες εχω
μά{}ει το μά{}ημά μου.
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Παιδί μου, αδιάφορο πόσο
μεγάλη και βαθεια ή γνώσις
μας, πρόσφερε διαρκώς τίς εύ
χαριστίες σου στον Θεόν. Πάντα
{}ά σου παρέχη την χάρι του.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Καί σοφοl αν{}ρωποι άπ' δ
λον τόν κόσμο ερευνώντας τον
:π.ολιτισμο τουτο, πιο δυνατό &
πό τήν αμμο και τόν θάνατο, ε
γοητεύ{}ησαν δταν σε άποφ&έ,
γματα και παροιμίες ορηικαν μιά
σοφ' α αρχαία, δπως οί πυραμί
δες, αλλ' αίωνίως νέα.
f

C
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Στα δά{}η των τάφων αιιοιr
σαν φωνες ν' άναδίιωνται πάλιν,
ϋστερα d.πο χιλάδες χρόνια
ΦΩΝΕΣ
Τά
σχέδια των άν{}ρώπων,
ούδέποτι, έπιτυγχάνουν έξ όλο
κλήρου. Ιόνοv δ,τι ό Θεος ιε
ι.εύει. ('Άλλαι μεν δουλαί αν
{}ρώπων, α.λλα δε Θιοος κελ1:,ί,1:,ι)
'Εάν έ�ι{)υμης την φιλια του
Υόσμου Π()U έπισκέπτεσαι ώc; ά
φέντης, άδελφος η φίλος.. πρό
σεχε αιτο τίς γυναίι1ες. Ό χώρος
ΟΠΟ'\J κάθονται εtναι γψατος (1ΠΟ
;ωκά αtσ{}ήματα.
Μή αιταντατε στην καλωσύνη
μέ κακία. Ή bιι1αιοσύνη προη1ιί
ται της ίσχύος.
ΦΗΓΗΤΗΣ
Και οί ίστορικοί συνι,κιvή{}η
σαν δαθωχ γιατί ϋστερα άπο τό
σους αίωνες έδιάδαζαν . μάΛ ι
cιτα, ίρωτικές επιστολές
ΚΟΡΙΤΣΙ 1
Τί το γλυκύτερο άπο τού νύ.
,:ερπατας στους άγραύς μπρο
στά στον α.νδρα που άγαπας;
ΚΟΡΙΤΣΙ 2
�,, μ� νοιώ{}εις- πιά, γιατί;
ΚΟΡΙΤΣΙ 3
'Εάν περπατώ, με συνοδεύεις
παντου σε κά{h; δημα, χέρι με
χέρι.
ΚΟΡΙΤΣΙ 4
Ί-Ι φωνή σου με ζαλίζει. Ή
ζωή μου κρέμεται άπ' τα χείλη
σου. Ν ά σε 6λέπω κι' ας μή τρέ
φωμαι.
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ΣΦΙΓΓΑ
Τέτοιο ητο το μήνυμά του ά·
πό τά δά{}η των αιώνων. Φωνες
ιοριτσιων. Ή φωνή σοφών άν
{}ρώπων, παιδιών. Ot φωνες της
'Αρχαίας Αίγύπτου. Κι' αν οί
φων?ς αύτές σας φάνηκα ν γνω
στές εtναι γιατί ή πρώτη τους
ι1ντήχησις rιλ{}ι: σε σας δια της
'Ελλάδος, της Ρώμης, του Χρι
στιανισμου καί του Μωαμεθανι
nμου.
ϋριο, γι' αλλη μια φορά, ό
άνατέλλων ηλιος θά μου δώση το
πρώτο του χάδι.
Χιλιάδε,ς αλΛοι ηλιοι {}' άνα
τιίλουν πάλι μά το άρχαιότερο
έπίτε,υγμα τοϋ άv{}ρώπου {}-ά
παραμfίνη το ψηΛότερο, το άγνό
ηρο
F:ύιογημε,ος ά.; 1:,ίναι ό Νε,ί
ΛΟς, ό πατερα::; οΛων των γεννη
μάτων μας, ολης της γνώσης
uα; cλης της άρχιτεκτονικης
ας δλης της δύναμής μας
Εύλογημένος ας εtναι ό Ν ιί
λος ' πο τlς οχ{}ες του έπήγα
σε ενα άπο τά επτά {}-αύματα
του κόσμου.
Εί,λογημένος ας εtναι ό Ν εί
λος γιατί φέρει την εύημερίαν
ιαί την εύτυχίαν της αϋριον.
Ό Νείλος, ό ποταμοc της
'Ελπίδας, άπο το Άσσουάν ώc;
το έλτα.
Ό Νείλος ϊου δεν είναι μνημα
άλλα λίκνο.
ΣΦΙΓΓΑ
Προίόντος του χρόν011 τ' άν
{}ρώ-τινα έπιτεύγματα {}ρυμματί
ζονται και καταρρέουν,
άλλύ.
το πνείίμα Π()U συνέλαδε αύτά τά
μνημεία δεν μπορεί νά φθαρη...
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'Η Νίκη tΌύ Παιωvίου
'Ικέτης του 'Ελλην ικού κάλλους,
αlώvια βρίσκομαι κοντά σου.
Θωπfύω τις άδρ�ς γραμμές
μί μια fi t,1 θαυμασμού και λύτρωσης ...
ΕΙδcς ιύ φως σ η1 γη των ά3ανάτων,
στης 'Ολυμπίας τον ίερό
Ναό του

ία, μί της δμορφιας

κα'ι της ν�ότητος το ρίγος.
ΒαδίζΗς μιγαλόπρεπα και οί αύρες
στον άγέρινο χιτώνα ,ιυνηγιοϋνται.
Χωρίς φτι:ρά, ξυπόλητη σ' επλασε
ό Παιών.ος για να μή φύγης
απ' τή γη αι�ηΊ ποί, όδήγησs
η1ν αν3-ρωπύτητα στύ φως!
"Λπτ�ορη κόρη, συμδολίζεις μαc
νίκη τοί, πνfύματο:::; ση1 θρυ λική
ϋπαρξrι μας,
τα ί•ψηλα ίδανικα πού φώτισαν τ' ανθρώπινα
πνεύματα οί 1Ίμί-3εοι
μ� τον κρυστάλλινο Στοχασμό Σου!

ΝΑ Τ;.\

κο

ΤΟΎ'

1970

1391

ADO ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

((Ό άνθρωπος άπό -ιό Κίεβο»·
(Bernard MALAMUD: The Fixer)

WΕνα εργο
συ κ λ ον ι σ ικ ό γ
τ ξα .
οδο
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μ Σπι vοζα μ
Ό <<Α ΘΡΩΠΟΣ άπόμτο σΚί ω
του
τυχαιως σγορασμε

εΟΟ') - κατα τον έJληνικό τιτλο
της κινηματογραφιιιης ταινίας,
-iΊ όποία εχει 6ασισ-&η στο άρι
στούργημα του Ιπέρναρδ Μά
λαμουτ «ΤΗΕ FIXEH» ( δρα
6 ίο Πούλιτζερ) - εΙνα• �νας
ανειδίκι,υτος <<ε πιδιορitωτής», ε
νας γενιJ<ός «μάστορας» σέ ρωσι
κό )'ωριο. Γεννηθηκε σχεδόν όρ
φανός: ή μητέρα του πέitανε πά
νω στη γέννα και ό πατέρας του,
ενα χρόνο αργότερα, έφονεύ{}η
από μεitυσμε \ ους στρατιώτες
Πέρασε τά δρεφικά καί τά πρω
τα παιδι;ιά του χρόνα σ' [να ύπο
τυπωδες όρφανοτροφείο. Σε 11
λικία δέκα έτων ρίχτηχε στη διο
παλη. Μισομορφωμένος ιαί μισο
αγράμματος, δπως πιριγράφι,ι ό
'ίδιος τον εαυτό του. Τά λιγοστά
διδλία του, ραμμένα σ' ενα τόμο,
περιελάμδσναν μια γραμματική,
σ cοιχεία διολογίας και ανάλεκτα

να.
Tc. ονομα του: Ίαιιω6 Σέψο
fiιτς ΜπόΎ. 'Εδραίος.
Εποχη: \ιγο πριν από τό"·
πρώτο παγχόσμιο πόλεμο
Ξcι..•νάει νά φύγη από τό χω
ι:ιό του. Πετάει τα χαρακτηριστι
ια φορέματα του 'Εδραίου και
ξυρι Η την ρουσα γενειάδα του
τύ,εται σαν iνας ΎOlVOC: Ρω·
οος χωρικός Με αλλη μορφή r
{)' ανα ητήση σέ αλλο τόπο, αλ
λη τύχη. 'Από τό χωριό του τον·
διώχνει ή ντροπή, γιατί εφυγε
μf. αλλον ή γυναίκα του, επι,ιτα
άι:ό συμδίωσι πέντε έτri:ιν. Θά
παη στο Κίεδο, δπου tουνε 50χιλ•άδες 'Εδραίοι, περιωρ σμένοι,
δέδαια σέ ώρισμένες συνοικίες
χωρι αδεια νά μένουν στην πό
λι, �κτός αν είναι ανωτέρας ί(()\
νωνικης και οtκονομικης {}έσεως
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Ο Τσάρος δε ηth:λε στη χώρα
τοιι Έϋραιους φτωχούς...
'Ο πεθερός του ό Σαμουήλ
ροσπαθιί νά τόν αποτρέψη. 'Ό
χι αδιι<α.,ολόγητα Τό Κίεϋο ή
ταν μ•σ μεσαιωνική πόλις γεμά
τη προλήψεις και δεισιδαιμονίες,
i'1 «Ίε ουσαλήμ της Ρωσίας», ή
Ύαρδιά της άντιδράσιως Είναι
�ιtό έπικίνδυνη πόλις - του λέ
γε, ό Σαμου11λ Γεμ άτη έχ.κλη
Ωιt:; ιαι άνιισημίτες Δύσκολο
1 ιι 11 η cνας Έϋραίος Σί κά
&ε δουλεια ζητουνε ταυτότητες
,<ριστιανιιές
«Μιινc έδώ, τοϋ λεγει Ί--Ι ζω1Ί
-r1ναι παντοϋ ή ίδ•α 'Αλλά έδω
1ναι ό Θεός μα ι μας>>
«Είναι μαζι μας δσο νά ιτι&ά
-r;ουν οί εφιπ:τοι ΚοζαΥ..Οι. Τότε,
-ταει άιJοϋ, μω,ρυά»
«Ν αί άλλά ι μc ίς, ϋλέποντα
τσύς ΚοζάΥους νά φ&άνουν, μπο
,ρο-ϋμc νά τρcξωμε στό δάσοι:;
Στό Κίιδο Ωφάζονται . Πας νά
πέσης μονάχος σου στα yέρια
των «Μαύρων 'Εκατονταρχιών»,
Τούς Έϋραίους το{,ς ι1ρεμουν
ιιπι) τ11 γλώσσα »
ληf} να, ιι.εινη τ1' 1 ν ιποχ11 ύ
·τηρχ παροξυσμός &ντι.σι 1μιτι
r,μ -, σάν αρενέρχεια τοιυ Ρω
σο ιαπωνικο,ϋ πολιίμου Υαί της
·�:πα ασιάσrως του 1905 Ό πο
Μμο::; -εχει πη ό Μαρξ- rlνα:
i'1 άτμ ομηχανή της ίστορίας. 'Η
tπανάστασις έρχόταν όπωσδήπο
π 'ΛιJ..ά, ό πόλεμος την έπετ-ά
χυν ε. Ό Τσάρος εδωσΕ από τ-όν
τρόμο τ-ου μερικίς έλευ&ερίες, ε
hωσε Σύνταγμα και έγκατεστά
θη ή αυτοκρατσρική ούμα, πού
ΠFριελάμδανι,, και 12 έδραίους
r6ουλευτάς. 'Ί-Ιταν ενα �εκίνημα

φιλελειrθερισμου. 'Αλλά, κα-&ώς
γράφει ό l\1άλαμουτ, «σε μια αρ
ρωστη χώρα, κά-&ε ϋημα πρός
η'1 ν ύγεία ι,,{ναι ϋδρις για έκεί
νο-υς πού αποζουνε από την άρ
ρώστεια» 'Ί'πό την έπίδρασι τ-ών
απολυταρχιγων γα\, των δεξιών
στ-ο χειων, πού ύπέϋαλλαν στόν
Τσάρο δτι γλυστράει το στέμμα
του άπ' t'ό Υ φάλι τΟ'U, αρχισε
να άφαιρη τίς παραχωρήσεις
του. 'Όλοι οί άντ δραστικοί δμι
λοι -ή 'Ένωσ ς τοϋ Ρωσικού
λαοϋ, ή έταιρία τοϋ Δικεφάλου
'Αετού, ή ενωσις του 'Αρχαγγέ
λου Μ χαήλ καί αλλες- ένώ-&η
Υα I και έσχημάτισαν τί; «l\Ιαϋ
ρες Έκατονταρχίε », συμμορίες
απο έχατ-ό ανδρες ή καθεμιά,
πού δρουσαν πρός κάθε κατεί,
&υνσιν καί μl κάθε τ-ρόπο έναν
τίον τ-ης συνταγματ-οποιήσεως
του χαθ
- ωτώτος. Για να περι
σπασο-υν την προσοχή τοϋ λαοϋ,
ερfθιζαν τά πατρ,ωτικά του αt
σ{}ήματα με i.κστρατείες έναv
τίον ολων των μιιανο-τήτων, Πο
Αω1·ων, Φιλανδών, Γερμανών, έν
αντίον παντός μή όρθοδόξου Ρώ
σου και προ πάντων έναντίον
των Έϋραιων Ό ίδιος ό Τσά
1:10; α1 αφέρεται στο ϋιδλίο τοϋ
Λ Ιαλαμουτ ν
«ϋάζη στο ίδ,ο
σΜιί» 'Εδραίους, φραμασόνους
ιιαί έπαναστ-άτις 'Όταν ό λαός
έμσρφινίζετο νσ nιστεύη δτι για
όλα Κφτ-αι γαν οί 'Εδραίοι, ξc
χνοϋσι τόν Τσάρο καί την κυ
δi.ρνησί του... Πfραν τ-ο-ύτου, ό
πόλcμοc έναντίον των 'Εδραίων
ητα11 και μι_(] Κf.ρδοφόρος Επιχεί
ρησιc.
Ό 'Ι ακώδ δεν ηθελε ν' άκού
ση τ-ίπο-τε γισ ν' άΑλάξη το σχέI

1

1970

cO ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΕΒΟ»

διό του. Θά πήγαινε στο Κίεδο.
Καί αν τά κατάφερνε νά ζήση,
εχει καλώς. 'Αλλιώς, θά μάζι:υr
λίγα χρήματα, νά φύγη γιά ηΊ
"Λμσπρδαμ καί άπό �κεί γιά
τr1ν 'Αμερική. «Με ϋ.λλα λόγια,
πίί.; γυρεύοντας γιά φασαρίες>>,
tΟυ ελεγε ό Πf3Fρός του.
lνω η(}Fλf V(l ζήση (Jf μ ά με
γαλίτε(.>η πολιπίιι οzι μόνον γιιί
ν11 ζήση καλύτερα, uλλιί κr.ιί γιι1
νιΊ μορφωΟη. "Λλλο, πι.ίλι τοίιτο !
Ί Ι μόρφωσις �ίναι r.ακό πρϊi
γμα. Τά 61 βλία �Ινιι κιικι1 πιιι.ί
γμα rα. 'Όλα δπα Π(.>Ι'ΠFι ν11 ξέ
ρη ό αVΙ:ρωπος, εΙνω γραμμένα
πτο' Τορu ...
Ό 'Ιακώβ δεν δηκρίνι:τ ο γιά
θρησκευτική προσί1λωσι. Ό αν
θρωπος που 3ά ύποστη ιlφι.ίντα
στα μαρτύρια γιά νι1 μFίνη πι
σrό; στην 'Εβραϊκή του θρη
σκ�ία, uhιαφοιιωντας ;,αί γ ά ηΊ
ζωή του, i,ταν ενας ϋ.Ιtρησκος μέ
σα του. 'Η ειΊσ�δrια iμαν ανοη
σία. Ό Θtό; δεν σκοτίζεται γιά
τ' άνθρώπινα. Καί ό 'Ιακώβ δέν
ενδιεφέρετο γ,ά τον Παράδεισο.
Του εφτr.ινε ό επιούσιος αρτος.
1

λλά, ύπηρχε μέσα σ' αυτό,,
τόv άνθρωπάκο μια μεγάλη δύ
ναμις, μια πηγή δυνάμεως, ιlπό
η1ν όποία {}' άντλήση, για ν' άν
θέξ η στα φοβερά μαρτύρια, πού
του μέλλονται καθώς φεύγει ά
πό το χωριό του, παίρνοντας,
χωρίς νά τό φαντάζετα ι , ενα
<<φορτίο ίστορία9> στη ράχη του.
·Ήταν ή αίσθησις της 'Αξίας
«α,-3ρωπος», ή πνοή της άξιο
πρεπείας, αύτο πού τό ελεγε, ά
πλούστερα, σ υ ν ε ί δ η σ ι ς.
Μέσα σ' εκε°Lνο τό άπλό άνθρωΙ
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r,ι.ίκι --γυμνό ιlπό tδεολογίες1'μαν ύ.φυπνισμένη .
Θι1 εχη τi1ν πρώτη επαφή τοιι
μέ τόν άντισημ,τισμό, δταν δε,•
ιlντiχΗ πιι1 τό ι'iλογό του νά τι'1ν
μεταφέ(.>η καί θι1 ζητήση
τit"
βοή3ΗΙι f\Ι(Ις περαtά(.> η στο ΠΟ-
τιί,]t'. 'Er.tί,·oc; τον εστρα60'Χί•
τιι.ξ�. ".\ν r.αί {μαν ντυμένο::
σϊιν Ρώσος, τού φάνηκε ιlπό
τι'>,, τόνο τη::; όμιλίας σαν Γε(.>μα
νό::;. «ποίι vι1 τούς πιίρη δλου; ί1
γi ιι ω - διάολος», ε�ω uπό τού;
πιι !_) όνπ::;... Rίωι Λεττονό;, τοίi
ι ίπε. «"Ε, Χαλά - συνέχ σ�
ί1
π�(.>ιηιίρης-ό Θεός vά μας σώ
πη δλους ιi.πό τΟ'ύς ματωμένοι�::;
Όβ !_! αίου;, αυτοίι; τού; μυτα
ψ,ίδfς,
τηuς 6λογι,οκομμένους.
τινuς ιl;τατΗ°ί}νFς. τοιι,ς αίμαt'Ο
ρm•<rηχt(.>fζ. "Αν μποροϋσαν {}ιί:
μίί.; εr.λf6αν καί τό φως της 1'1μ{ !_) ιι::;. Ί-Ι βρωμερή ϊίvιίσα ταυ::
μnλύνΗ τον αέρα Χαί ή Ρωσία
Ιtϊι πFIΊι.ίνη άπό τις άρρώστειες
αν ΙΊέν ,.άμωμε Υ.ι.ίτι. ΠρέπFι νrι
τού:: ξεπαστρέψωμF. 'Όχι σήμε
ρα εναν κι' α.λλον αϋρ:ο, μά ο
λnιι;; μονnμιας. Ν ά μαζευτοϋμr
ΟΛΟL οί αντρες, με τα τουφέκια
μας, τά μαχαίρια μας, με δικράνια, με ρόπαλα, με δ,τι δροϋμε
και, μόλις χτυπήση ή καμπάνα
τη; εκκλησίας, νά τούς ριχτοϋμε
στi1 γειτονιά τους, να μ11ν άφή·
σωμε κπνέναν, ουτε γέρο rι\
παιδί, κανέναν νά μη λυπη&οϋ
με, γιατί αί•τοί θά γίνουν και
πάλι πολλοί, σαν τά ποντίΚ!α...
Καί σαν μαζέψωμε τά πτώματα
δλα, νά τά 6ρέξωμε με βενζί
νη καί να στήσωμε χορό γύρω
άπό τ1; φωτιά. Κι' αύτό θα γί-
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νη, b�ν 3' άργήση, νά τό ξέρεις,
yιαιί ό Χριστός μας, πού τον
εσταύρωσαν, γυρεύει έκδίκησι...
"Αλλως η, γιατί νά τούς λυ
πηθοίiμ�; �ν ι:.lναι ανθρωπο .
Έίναι διαδό} οι -αύτό είναι γνω
στό γ�γονός- καί αν προσέξης
ηΊ στιγμ11 πού ϋγάζοrυνε τις
μπύτεc τους. {}ά ίδης δτι εχουνε
στο πόδι τους f να νύχι' δπως τ'
ϋ.λοyα. 'Εγώ, τό εχω ίδη με τά
μάτια μου...».
Ό ί;πιδιορθωτi1ς i'Ίρ{)ε σ ι:,
παφ1' 1 με τούς 'Εβραίους στή χω
ρισηΊ συνο•κία Ποντόλ τοϋ Κιέ
ϋου, άλλα σκοπός του ήταν νά
lνσωματω{)η κρυφά στήν πόλι,
νά πιάση δουλειά στην άστικ11
περιοχ1Ί, σαν Ρωσος. Σαν αν
Dρωπος...
:Ίfιά νίιχτα χιονισμένη. απαν
τησε σηΊν αστ,κ11 συνοικία Πλό
<JΙΚ υ εναν αν%ρωπο άνα:1 σ%ητο
στο δρόμο. Θά i'Ίταν εως 65
έτων. Βρώμαγε κρασίλας άπό
μακρυά. Στο παλτό του καρφω
μένη 11 άσπρόμαυρη κονκάρδα με
τον δικέφαλο άετό των «Μαύρων
'Εκατονταρχιών». "Ας τον, σκέ
φ/:)ηκε σ11Ίν άρχή, νά ξεμπερδέ
ψη μοναχός του. Καί άπομακρύν
θ ηκ ε τρομαγμένος. 'Αλλά, ξανα
-γύρισε. 'Επέστρεψε ό "Αv3ρωπος.
"Rπιασε τον άντισημίτη άπό τίς
μασχάλες καί τον εσερνε προς
τό πεζοδρόμιο. Έκείvη τη στι
γμ η φάνηκε νά ερχεται κουτσαί1·οντας μι .ά νέα. ...Ηταν πα,:έ
ρας ι\J1ς. 'Εζήτησε άπό το,'ν
j°:πιοιορ{}ωτή νά ο.οη{)-ήση ωστε
\'{λ μεταφέρουν τον μισοαναίσ{)-η
το γέρο στο σπίτι, που δεν ά
,πίχr πολύ. 'Εκεί' τοϋ συστή{}η
·zε. Ό πατέρας της ήταν ό Νι-

κοΑαι Μαξίμοβιτς Λέμπεντεφ.
'
Καί αύτ11 ήταν ή Ζηνοβία
κολάεϋνα. Τον παρεκάλεσε νά
περάση τό αλλο πρωί, που ό
πατέρας της {}ά είχε συνέλ{}ει,
νά τον άνταμιεiψουν γι.iJ. τήν
οοή&ε ,ά του. ''Αν δεν t) '"ρ,V
ιΛ,τός, μπορεί καί νά είχε πνιγη
uπό τό χιόνι.
Ό Ίακώϋ άπεφάσισε νά ρι
ψσκινδυνεύση την έπίσκεψι. Μιά
ρωσικ11 παροιμία λέει: Ό φοβι·
τσ•άρης λύκος νά μένη μακρυά
dπό τό δάσος. "Αν δεν έπήγαινε,
πως {)ά μάθαινε τον κόσμο;
Έλογάρ.αζε καί την άνταμοιr
ϋή. "Ενα - δύο ρούβλια, 'ίσως
καί πέντε. 'Άξιζε να ϋοη{)-ήση
ενας άντισημίτης να ζήση ενας
Έϋραίος...
Φυσικά. δταν ό Λέμπεντεφ τον
ρώτησε πως λέγεται, εδωσε ονο
μα ψεύτικο: 'Ιακώβ Ί6άνοϋιτς
Ν τολογκουσεφ. Του εκαμαν πολ
λές περιποιήσεις. Προσέφεραν
τσάϊ. Κουϋέντιασαν με φ,λοφρο
σύνη μαζί του. Τελικά, ό Λέμ
πεντεφ, πού εϋρισκε δτι ή άν
ταμοι611 ύπό μορφήν έργασίας
ήταν πιό άξιοπρεπής, του προ
σέφερε 40 ρούϋλ•α για να τοrυ
άσπρίση μεριγ.,ά δωμάτια καί ν'
άλλάξη την ταπετσαρία. Τό πο0
σόν ήταν σαφώς άνώτερο άπό
τ iιν συvή{)η άνταμοιϋή. Στη
συνέχεια, ή κόρη τοϋ Λέμπεν
τεφ, ή Ζηνοβία, τον έκαλουσε
φαγητό στα διαλείμματα
γ ια
της δουλειάς, με συμπεριφορα ά
νάλογη σε καλεσμένο της καί
οχι έργάτη. "ϊ'πέφερε άπό μο
ναξιά καί έπί πλέον ενιω{}ε μειο
νεκτικότητα άπό τό στρεβλωμέ
νο πόδι της καί έπεζήτησε συ1
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νrι,σ-&ηματικό δεσ�ό μέ τόν επ.ι
οιuρ{}ωτή. '() πατερας της; Τά
οράδυα i"μαv πάντα με{}υσμένος,
π�ν{Ιώντας τ�Ίν πε8αμέvη σύζυγό
τοιι. 'Η ιξέλιξις τού δισμοϋ {}ά
διευκολυv8η, γιατί ό � μπεντεφ,
ίκανοποιημένος από την εργασία
του, Dά τού άνα-&έ ση την επι
στασία ένός μ,κροϋ εργοστασίου
τούδλων πού �κληρονόμησε από
Τ!JΙ' εργ�νη άδελφό του.
'Αλλά ό επιδιορ{}ωτής Μ δη
μιουργήση γύρω του τίς πρωης
6άσεις εχ{)ρότητος, γιατί -&έλει νά
� !ναι άνθρωπος. Ό διαχειριστί1ς
τοϋ τουδλοποιείου. uποκαλυπτό
μενος ώς κλέφτης, τόν άποκα
λί•πτει ώ; 'Εδραίο. Ι αί 11 κόρη
τυι• αφ�ντικοϋ, προσδεδλημένη
yιuτί ηΊν εγκατέλι:.ιψε στό κρε
οάτι της, δπου τόν εΙχε καλέσει,
όταν διεπίστωσε πώς είχε την
μ1J\'Ιιιία �ι1χα8αρσία» (που απη
γόρευε κά.{}ε επαφή, κατά τόν
'Εϋραικό νόμο), -&ά τόv κατη
yορήση yιά άπόπειρα διασμοίί.
'.\rrό μιά καταπληκτικη συρροη
περιι,σ<τατι,κών, ενα κοριtσ(ΧD{l
12 ετών, πού τό κυνήγησε, γιατί
επαιΊ�ϊ με αλλα παιδιά καί εκα
ναν ζημιές στά τουδλα, δρίσκε
τα• σκοτωμένο σ' ενα λαγκάδι ε11α δέοστι ιιακουά άπό τό τουδλο
ποιείο� 'Η'μητέρα του, ή Μάρ-&α
Γκολόν, μιά χήρα ελευ-&εριάζου·
σα, παρηκολού&ησε να σκοτώνη
τό παιδί της, μέσα στό σπίτι της,
ενα::; εραστής της, ά.πο φόδο δτι
{)ά κατέδιδε την συμμορία του
για τις κλοπές. πού τό παιδάκι
είχε άντιληφθεί. "ά :τεράση μιά
όλόκληρη έδδομάδα, για νά άνα
φέρη στάς ' ρχάς 1i μητέρα nΊv
«εξαφάνισι» του κοριτσ-.ού της

το
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α,<ε τότε, δρε-&η ό «δράστης»,
πού {}ά του φόρτωναν τό εγκλη
μr.ι: Ό 'Εδραίος!
Ό ιπιδιορ{}ωτί1ς ηταν ηδη πα
ράνομος, άφού διέμενε σε περιο
χ r J ιlπηγορι:.υμένη στους 'Εδραί
ους. (:)' άντ,μετωπίση, �κτός άπο
τi ι ν εκδικητικ�'ι σκευωρία τοϋ δια
σμοίί, τ�Ίν r.ατηγορία γιιΊ. φόνο.
. .\λλω; η., ό φονιάς <<επρεπε» νά
� ίναι ό 'Εο !_) αίος, γιατί οί άλη{}ι
νοί φονιάδες f φρόντισαν νά δυ
{)ίσουν τό μαχαίρι τους στο κορ
μάι.ι τοίί παιδιοίί εναν συμμετρι
r.ίJ άρι-&μό φορές, γιά νά φαίνε
τ,.ιι δτι εΙχαν κάποια «σημασία:s>.
Καί u.λλος Έδ ι> αίος δεν ύπηρχε
σηΊν περιιzή. Μάλιστα, uπεκα
λύφ8η δτι εΊχε φ-λο�εvήσει στό
δωμι.ίτιό τι,ι, εναν 'Εδραίο περα·
στιΥό, πού �Ιχι:. τραυματισ{hϊ ά.πό
πέσιμο καί τον εΙχε περι{}άλψει.
Βρέ-&ηκαν στό δωμά-vιό του ενα
ματωμένο μαντηλι καί κομμάτια
ϊίπό τό Πασχαλινο ά'ζυμο των Έ
f> ι_ι ι1ιων, ηΊν «ματσά». Αυτο ήταν!
Είχαν σφά�'Η το κοριτσάκι, γιύ.
' (( πάρουν το α{μα του και νά
παρασκευάσουν τά αζυμα! υο
:πrι.ιδιά κατέ{}εσαν οτι «είδαν»
τού; δύο 'Εδραίους να εχουν πά
νω στο τραπέζι τους μιά φιάλη
αίμα ...
'Όταν το πτώμα τοιίί κοριτσιοu
κατεδιδάζετο στον τάφο, έκατοv
τάδες προχηρί,ξεων σκορπίστηκαν
στον αέρα. «Κατηγορούμε τούς
'Εβραίους! Λαέ της Ρωσίας! Οί
'Εδραίοι θέλουν νά μας αφαιρέ
σουν την ζωή μας και την πα
τρίδα μας. Λυπηθητε τά παιδά">υα
σας! Έκδίκησι γιά τήν cίτυχη
μάρτυρα τοϋ Χριστιανωμού!».
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Ό κα{)ηγητής Σερποιύνωφ τΟ'U
'λνατομ ΚΟ'U 'Ινστιτούτου τού
Κιέβου γνωματεύει δτι, από τό
είδος τώv πληγών, τό αίμα το-u
κοριτσιού είχε άφαιρε{)η «προ
φανώς δια ,�·ρησκευτιχους σκο
πούς>>.
Ό παπα- 'Αναστάσης εξηγεί δ
τι οί 'Εβραίο εχουν μια μυστική
τελετουργία, πού άνανεώνει την
Σταύρωσι τού Κυρίου. Ό φόνος
παιδιών χρ:στιανων και ή διανομή
του α'ίματος στους 'Εβραίους εΙ
"αι σημάδι της αίωνίας εχ&ρότη
τος πρός τ1 1 ν Χριστιανωσύνη. Με
την σφαγή α·&ώων παιδιών επανα
λαμβάνουν την f>ανάτωσι του «Ύ'ί
οu τού 'ΑνD·ρώπου». Π,στεύουν,
ετσι, δτι επιταχύνουν τόv ιρχομό
τού Μεσσία τους, πού αίώνια τόν
π� ριμένουν καί δεν ερχεται ποτ{
Στά παληά χρό1rια, εχρησιμοποι
Ο'Uσαν τό αίμα των χριστιανών
γιά πολλούς και δ.'άφορους σκο
πούς: γιά τελετές μαγισσών, για
μάγια, ερωτικά φίλτρα καί για
δηλητήρ1 α, πού ξάπλωνα ν άρρώ
στειες από τή μ ά χώρα στην αλ.
λη. 'Ανακάτευαν τό αίμα του χρι
στιανοϋ με τά δικά τους έβραί
κά ούρα, πρόσD
· εταν κεφάλια από
όχιες καί, καμμιά φορά, κλεμμέ
νη άπό τις εκκλησίες μας Ά γία
Μετάληψι, για νά εΙvαι από τό
ίδιο τό σώμα και αίμα τού Χρι
στοί, μας. ΕΙναι γραμμένσ στά
χαρτ•ά μας δτι οί 'Εβραίοι ανα
ζητούν αίμα χριστιανικό, γιατί
παρατείνει τή ζωή τους, άλλιως
πεθαίνουν νέο,•, επίσης θεραπεύ
ει πολλές άρρώστειες. Τά παληά
ιατρικά μας βι6λία αναφέρουν
δτι τό εχρησιμσποιοίίσαν για νά
σταματο-uνε τίς αίμορραγίες της
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γεννας, να υεραπευουν την τυφλότητα των παιδιών καί νά ανα
κουφίζουν τόv πόνο κατά την πε
ριτομή...
«1 αί, ξέρω -συνεχίζει ό πα
πάς- ύπάρχουν ανάμεσά μας με
ρικοί, τέκνα μου, πού τά θεωρο-uν
αύτά bεισιδαιμονίες το-u παληοϋ
καιροu. Και δεν λέγω δτι αύτά
είναι δλα άληθινά, δμως ύπάρχει
κάποια αλήθεια και ή αλήθειια
δεν κρύβεται γ•ά πάντα. Κι' αν
π�{)άvη ό κωδωνοκρούστης, ό ανε
μος θά χτυπήση την καμπάνα...
'Ίσως, στην επιστημονική εποχ11
δπου ζοuμε, δεν μπορούμε νά πα
ραδεχθοuμε όποιαδήποτε κατηγο
ρία εναντίον αύτού του δυστυχι
σμένου λαού, ώστόσο πρέπει νά
διερωτηθούμε πόση αλήθεια πα
ραμένει χα� επειτα από κ�ε
πρσ&υμία μας νά πιστέψωμε. Ου
τε λέγω δτι δλοι οί 'Εδραίοι εί
ναι ενοχοι τέτοιων έγκλημάτων
και δτι πρέπει νά έπαναληφ-&ούν
τά πογκρόμ. 'Όμως, ύπάρχουν
άνάμεσά τους μερικές αίρέσεις,
πού διαπράττουν τέτοια έγκλήμα
τα, τά όποία ό ευγενής κόσμος,
δυστυχώς, τά ξεχνάει, εως δτου
-αλλίμΟ'Ι:ο !- 6ρε-&η ενα νέο πτώ
μα μικρού παιδ ού, με τα χέρια
δφ.ένα πίσω, και το κορμί του
τρυπημένο σε διάφορα σημεία,
με τόσες πληγές σύμφωνα με τούς
μαγικούς άρι{)μούς: 3, 7 ,9,13...
Και συμ6αίνειι νά χάνωνται τα
παιδιά την περίοδο του Έ.6ρα'ί
κοίί πάσχα. Λένε πώς εχει αλλη
εννοια, μά έμείς τό ξέρομε δτι
είνα� κ α ι άλληγορία της Σταυ
ρώσεως. Ξέρομε δτι τ έ τ ο ι α
έπο-χή άρπάζουν παιδιά για θρη
σκευτικούς σκοπούς. Τό 1.100 ά,
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πήγαγον τόν μοναχό Ευστράτιο,
τόv επούλησαν στήν Έδρα"ική
Χερσωνα καί εκεί τόν έσταύρω
σαν. 'Επειδή δμως δεν άποτολ
μuϋνε τώρα τέτοια ανοικτά εγκλή
ματα, 6άζουνε χριστιανικό αίμιL
στα ί.ίζυμά τους, τήν «ματσά» καί
τήν τρώνε. Αυτοί το διαψεύδουν,
αλλ.α ετσι γίνεται, και ή «ματσά»
περιέχει το αΙμα των χριστ-.ανων
μαι_ηί,ρων. 'Έτσι, μ' αυτό τόν
τρόπο, εξακολου{}ούν να πίνουν
το αΙμα τοϋ άγωνιωντος Χριστοϋ
μας. Σας δίνω το λόγο μου, τέ
κνα μου άγαπητά, δτι αυτός ει
ναι ό λόγος, πού ή Ζήνια Γκολόδ,
το άθωο πλασματάκι, εδολοφονή
θηκε !».
Ό παπα-Άναστάσης, θεω
ρούμενος αύ{}εvτία στα έδραίκά
ζητήματα, bέν εδίσταζι να ξανα
�ωντανεύη εναν παληό θρϋλο γtά
τούς «αίματοπότες» 'Εδραίους,
μια κατηγορία, αλλως τε, πού
}.αι οί παλα,ιοί ε{)-νικοί είχαν στρέ
ψει κατά των Χρστιανών τοϋ
πρώτου αίωνος, παρερμηνεύοντας
τ11ν ' γίσ Μετάληψι γtα νίι
δικαιολογήσουν τίς σφαγές. Κ'
εκε(vουc: τού; είχαν κατηγορή
σει ώς αtματοπότες «δια θρη
σκεuτ.κούς σκοπούς». Ή αίματοποσια ηταν μια παναρχα, η προληψις, πού οί πρωτόγον οι τήν
επίστευαv ώς μέσον άποκτήσε
ως δυνάμεως... Τρείς η τέσσαρες
Πάπαι είχαν καταδικάσει την δυσ
φήμησι των 'Εδραίων ώς δολ0φόνων «δια θρησκευτικούς σκο
πούς». Καί μια τέτοια κατηγορία
είχε χαρακτηρ:σθη ώς «λίδελλος»
άπό τον Τσάρο 'Αλέξανδρο τον
Α' τό 1 17 καί τον Νικόλαο τον
' το 1 35, με δαριές ποινικές
,

'!"

,

ι

ι
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κυρώσεις. 'Αλλά, αυτοί οί λίδελ
λιJL ξαναγύρισαν στον είκοστόν
αlωνα για πολιτικούς σκοπούς,
αν καί οί παλαιοί άπαγορευτικοί
νόμοι δεν εΙχαν καταργηθεί καί
ι1χαν πάντοτε ίσχύ.
Ό ανακριτής Μπίμπικωφ, ε
ω:; εντιμος ανθρωπος, δεν έπί
σηψε οϋτε λέξι άπό 5λα αυτά.
'Ρ.πί πλέον, μπόρεσε νά διαλευ
,{άνη ηΊv ύπόθεσι τοϋ φόνου τοϋ
πα•διοϋ και νά έντοπίση τον δράηταν α ν α γ'
στη. 'Ω στοσο,
.
κ α σ μ ε' ν u ς να συντα'ξη κατηγορητήριο γιίι φόνο εναντίον
τοϋ 'ΙαΥώδ Σέψοδιτς Μπόκ. Τα
λο.πά, {}ά τ' άνελάμδαναν οί δι'
' Δ , :) '
κηγοροι... Γιατι; ιοτι αυτη η υπόθεσις τοϋ φόνου ένός μικρού
παιδιοϋ u.πό τούς 'Εδραίους καί
τη; χρησιμοποιήσεως τού α'ί�α
,
τος «δια θρησκευτικους GΥ.ΟΠους»
' ωτερι
't: δ ος στην
' εσ
��·α' διει:;ο
ηταν
"
κή κρίσι της Άγίας Ρωσίας. έν
μποοούσαν vίι τί1ν εγκαταλείψουν.
Μίι 'καί να&ελαv. δεν Μ μπορού
σαν. «Ε'ίμαστε δλοι φυλακ,· σμένοι
κατϊ.ι κάποιον τρόπο», θά πη ό
Μπίμπικωφ. προτου οί άδ:άλλα
Υ.τοι των «·Μαύρων Έκατοινταρ
ύποψιασθούν την τίμια
χ ων>>
στάσι του καί τον άπαγχονίσουν,
γιίι νά δοθη σε αλλον ανακριτή,
προ{)-υμότερον, ό φάκελλος της ύ:)\ ακομη,
� .. ,
'
ποθεσεως.
' λλ,α, και\ αν
τό μποοούσαν καί το επιχειρού
σιιν, αiτο εΤναι άμφίδολο αν Μ
εσωζε τή ζωή ενός κατηγοροv
μένου, εvω {}ά όδηγοϋσε σίγουρα
στη {)-υσία πολλών...
Τ

,

C

�

Ό είσαγyελευς Γκρουμπέσωφ
εlναι κυνικός: «Ό Ρωσικός λα
ός πιστεύει δτι ύπάρχει σννωμο-
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σία των Έ6ραίων στις έσωτερι
κέ; ύπο/tέσεις της Ρωσίας. Είναι
ετοιμος νά ξεσπάση σέ φο6ερrι
αντίποινα κατά των έχθρών του
κράτους. έν Μ 6ρε-&η δικαστή
ριο νά σέ π•στέι/n 1 , Ίακώ6 Μπόκ.
'Αλλά και αν ύποτε-&η δτι 6ρισκό
ταν. και έξέδιδε ωτόφασ, εις πεί
σμα τόσων πειστηρίων εις 6ά
ρος σου, ό λαός {}ά επαιρνε στά
χέρια του την έκδίκησι της μι
κρης Ζήνιας 'Ακόμη καί αν τό
δικαστήριο σέ έχήρυττε ενοχο,
φό6ο; ύπιiρχ · να πvίξη αύτή την
πόλι σ� λουτρό αrίματος, από τr 1
Ααϊκ1Ί αγανάκτησι. Γι' αύτό, δεν
σε συμφέρει νά γίνη δίκη...».
«Θέλω νά παραπεμφθώ σέ δί
κη».
«Θάταν καλύτερα νά κάμης τώ
ρα μιά όμολογία. Καί επε.τα από
λίγο χαιρό---δίκη, σχι!- μπορου
με ν' αναγyείλωμε δτ-ι έπέθανες
σηΊ φυλαχ1Ί 11 κάτι αλλο, ένώ θά
σ' εχ•()με κρυφά φυγαδεύσει εξω
άπο τ1Ί Ρωσία. Και Μ εχωμε.
φυσιχιi, λά6ει μέτρα, ωστε νά
μr 1ν ξεσπάσουν αυτοδικίες έναν
τίον των Έ6ραίων. 'Έτσι, κα\
τον έαυτό σου και τη φυλή συυ
σώζεις».
«Θέλω νά παραπεμφ{}ώ σέ δί
κη».
Μ.ά αλλη «διέξοδο» θά T(Jt•
προσq,έρη ενας καθολικός ,cα
πάς, ποί, εfδε σέ «δραμα» την
μεταστροφή του ύποδίκου. Τόν
c:ίχαν πληροφορήσει, δτι απέκτη
σε στό κελλί του στην 'Αγία Γρα
φή κα\ διά6αζε μ' έvδιαφέ.ρον
η\ν Καινή Δια{}ή-κη, εχοντας α
ποστηθίσει και αρκετές περικο
πές. " ν γινόταν Χριστ-ιανός, οί
δικαστικοί θά αναθεωρούσαν την

1970

κατηγορίιι... 'Όταν ό πωτάς πη
γε νά τόν ιδη στό κελλί του, έλ
πίζοντας ν' αρχίση την κατήχη
σι, τόν ε[δε ορθιον, νά φορη τά
έβραϊΧά ίερατικά αμφια, πού εί
χε μπάσει κρυφά στη φυλακrι
του, αύτύς ό άλλοτε αδιάφορος
γιά την -Ιtρησκεία των πατέρων
του. «Πρόσεξε, 'Ιακώ6 - τοrυ ε
λεγε ό πεθερός του, ό Σαμουήλ
-εκεί πού :r:άς μην έγκαταλεί
ψης τόν Θεό μας». «Ποιός νά
έγκατι.ιλείιψη ποιόν;>>, του ,είχε
απαν-::ήσει. «'Ιακώ6, μη μιλάς
σάν ά.ιιοστάτης». «'Όχι, δεν είμαι
άποσ�:άτης. 'Αποστάτης είν' ενας
::τοί• αφήνει το ν εvα Θεό γ,,ά χά·
ρι ?J.λλΙΥU. 'Εγώ δεν -/tέλω κανέ
ναν. Δεν μου χρειάζεται κανένας
παράδεισος. Μόνον ενα κομμάτι
ψωμί, εδώ». Τώρα, άδιαφορουσε
γιοι την σωτηρία του, φ{}άνει νά
μήν κατέστρεφε την αξία του ώς
αν-ΙtρώπΙΥU. νά μην έπρόδιδε την
συνείδησί του. Ή εμμονή -rοιυ
στόv Έ6ραϊσμό ήταν εvα άπλό
σύμ6ολο. «ΕΙσαι Σιωνισ-rής ;»,
τόν ρωτουσαν. «Είμαι αν-Ιtρω
πος», άπαν-rουσε. «'Ένας αν-Ιtρω
πο;». Και ηθελε να μείνη...
Γι' αυτόν τόΥ λόγο αρνείται έ
πίσης vά ύπογράψη α'ίτησι χάρ,ι
τος πρός τόν Τσάρο, πού έώρτα
ζε τά 300 χρόνια της δυναστεί
α; των Ρομανώφ και -Ιtα έξέ
διbε Ο<ύκάζιο-v αμνηστεύσεως ώ
ρισμένων ύποθέ.σεων. Θα εμπαι
ν:ο στόν κατάλογο και το ονομα
του 'Ιακώ6. Θά αφίνετο ελεύ-Ιtε
ρος. Θά μπορουσε να έπιστρέ
ψη στο χωριό του. ιό-rι θα είχε
�συγχωρηθεί». Συγχώρησι; Γι.α
τί πράγμα; 'Όχι! 'Ήθελε δίκη,
τίμ•α δίκη!
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«Ο ι\ΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΕΒΟ»

Κuί ή δίκη θι'.ι. γινη 1
Στό 6ι6λίο ταυ Μαλαμουτ, 11
ίστορία τελειώνει καθώς ό Ία
κώδ Μπόκ όδηγείται στό δικα
ιηήριο. Κόσμος πολί,ς στη δια
.δρομή 'Ένας -<ρύδει μέ. τα χέρια
τό πρόσωπό του Μερικοί φωνυ1:ουν τό ονομά του. υό - τρείς
iΊειΛά χειροκροτοιϋν Εlναι πρό
Ωωπα - σύμδολα Εlναι χειρονο
μίες - σύμδολα
Στήν ταινία τό τfλος εχει μιά
,'� ιι · αμ6ιr-<ότητα 'Απο τι'.ι. δυό
τρίι1 bειλά χεψuι.ιιοτήματα, ξε
ι'1νθ ι.: ωπο
Ι}αρρευu11, οί ι1πλοί
τoii λαοί /αt χειοο-<ροτοίiν πλω. W\ οντιις ρυ1Ίμικϊι τον fΠ' διοn
{)ι,)τη -<αθώς προχωιιει στα ο-<α
λοπuτω τoii iΊ·Υιωηιριου Θά μπη
α/σι•σθη να δίνη
μεσα Κιιί
τιί στοιχrίιt τιι11τότητος' 'Ιr;,{,ωβ
LεψolS τς ·Irro\� 'Εβραίο; το
Ι}ρήσ-<Ηψα Και α δ ε λ φ ό ς
1

1

r α ; •

, F.ξω ιlπό αιιτο το σι,yιλονωτ,
,ο «χι, ίσιμ<»> στην 1.1•νηματογρα
φι/1Ί τα•νια τό δασ,κο νόημα
1:ιιιιιψένει τό 'ίδω Θά γίvη ή δι
Η δί-<η θά γίνη παντού
,.:.η
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Κατηγορούμενος ό μεσαιωνικός
ιλθρωπος Ό μισαλλόδοξος αν
θρωπος Καί δικασταί, εσείς, ε
μείς, ύ Υαθένας /αι δλοι!
Ιία δίtη έπι-<αιρη, ά-<όμη, ά
Λίμονο
'Επίιωιι1 1 καί στην Ά{}-ήνα, ο
που δ ιlρχιμανδρίηις Χαράλαμπος
Βασιλαπουλος, στό διδλίο του
,,Ξεσκέπασμα Τασωνίας», γραφέν
<<EV τη ίερι} μονfί 'Ασωμάτων Πε
η_><1-<1 1 τ11ν Κυριακίιν της Όρθu
οοξίας τ οίί 1967» καί εκδοθέν άπο
ιην «Πανελλήνιον Όρθόδοξον
"Ενωσιη> ( Θεέ μου, τι δαρειές
Ι μα; '_πληροφόρησε δτι
λέξ
ΤΟ ::�: > Υuγο EXfl tό ρεκόρ της
ριστια οπαιδων
έ ξαφανίσεως
,<των δποιω τα πτώματα f-ύρι
ΕΎ' ΙΧ ΟΊ'Σ ΑΙ
σιονται
'ΊfΑΤΟΣ» διό-rι «τουτο εχει uφαι
ρε&η δ•ά θρησκευτικ1'jν χρ·ησιν»
Ρόταρυ, πού εlνιtι
άπο το{,ς
κατα τό πλείστον, Μασώνοι'
Τόν καημένο τόν παπα-' να
στάση τοϋ Κιfδου 'Εκείνος, του
λάχιστον εζουm στα χρόν.ια ταυ
Ρασπουτιν
1;

1

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΡΙΖΟΠΟΊ'ΛΟΣ

148

1970

Κινεzική Σοφία
Ό Λάο-Τσε καi. οί

Μή 6ρίσκοντας αντίδοτο στό
αγχος της έποχης μας, οϋτε στην
πολλή λογικότη τα της αρχαίας
έλληνικης σκέψεως καί των συγ
χρόνων έπιγόνων της, οϋτε στόν
πνιγμένο στους τύπους χριστια
νισμό διαφόρων 'Εκκλησιών, πολ
λοί αv�ρωποι, ίδιαίτερα στις προ
ηγμένες δυτικές χώρες, στρέφον
ται μέ δίψα πρός τ11ν αρχαία α
σιατική σοφία. Στις αφελέστερες
περιπτώσεις, οί τάσεις αύτές 6ρί
σκουν ίκανοποίησι στ11ν «διδασκα
λία» διαφόρων ασιατικών - κυ
ρίως Ί νδων - «προφητών» της
δεκάρας, πού μέ διάφορες ψευτο
ασκήσεις και αλλα έντυπωσιακά
μέσα, «γαληνεύουν την ψυχ11» φυσικά εναντι γερής συνήθως α
μοι6ης. 'Η πιό γνωστή από τις
περιπτώσεις αύτές είναι των
«Μπ11τλς», πού κάποιος Ίνδός
τοιύς μάζεψε στό «ήσυχαστήριό»
του στην 'Ινδία. 'Αλλ' ακόμα καί
τά «Σκαθάρια» με τό νηπιακό
πνευματικό τους έπίπεδο &πογοη, .. �
, γυρισαν
,
, 'Α γστην
τευv,
1 καν και
γλία. 'Τπάρχουν, δ μως χαι σο6α
ρώτεροι ανθρωποι πού αναζητουν
μόνο την ψυχική τους σωτηρία μέ
απευθείας διάβασμα των εργων
των Κινέζων, κυρίως, σοφών πού
τώρα πια είναι προσιτά, σέ αρι-

.----,'

μ-χθηταί του

r

ΛΑΟ-ΤΣΕ
στες μεταφράσεις, σ' δλες τίς μι.
γάλες 1:.ύρωπαϊκές γλώσσες.
Ή προτίμησι στρέφεται στό ερ
γο τού σχεδόν μυθικού σοφοί,
Λάο-Τσε ( κατά τι1ν παράδοσι ε
ζησε ανάμεσα στόν ε6δομο και ε
κτο αίωvα π.Χ.) «Τάο-τέ-κίνγκ»
και του φερομένου ώς «μαθητού»
του Τσουάνγκ Τσε ( γύρω στόv
τέταρτο αίωνα π.Χ.) πού ανέπτυ
ξε την φιλοσοφία τού <<διδασκά
λου» του, γραμμένη σέ αινιγμα
τικούς αφορισμούς, ύπό μορφή
διαλόγων, δπως ό Πλάτων τίς ίδέ
ες τού Σωκράτη. Ό ταυτόσημος
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αύτός τρόπος εκ-θέσεως και έρμη
νείας ίδεων δεν είναι καΜλου τυ
χαίος άλλα μάλλον εκφρασι χα
ρακτηριστική της 'ίδιας πορείας
του πνεύματος, πού τότε ανεπτύσ
σετο σε στεγανές ΠερLΟ",(fς αυτό
νομα και οχι σαν σήμερα με άλ
ληλεπιδράσeις.
Θά ρωτήση, δμως, κανείς: ποιά
πχέσι μπορεί νά εχη ενας σύγχρο
νος ι'.ίνθωπος, πού ζη στην επο-
χiJ της κατακτήσεως της Σελήνης
-ι.αι τιϊΊν αλλωv τεχνολογικών -θαυ
μάτων, με τούς Κινέζους σοφούς
του εβδόμου fι του τετάρτου π.Χ.
αιώνα; Τί μπορεί νά προσφέρn
ενας αρχαίος σοφός μέ εμπειρία
t'επερασμένων όριστικά εποχών
στ01Ίς ανθρώπους του 1970; 'Ί
σω:: ακριβώc; δ,τι τούς λείπει.
'() Τσουάvγκ Τσε ε'ζησε, σάν κι
έιιας, σε μάν άνήσιιχην εποχή, γε
μάτη ζυμώσεις, γεμάτη αντι-θέ
σεις. Και το ζήτημα πού δ.απρα
γματεύεται κα{}όλου δεν στερείται
επικαιρότητος: πώς μέσα σ' ενα
κόσμο κοχλάζοντα και συνταρασ
σόμενο, νά διατηρήση κανείς τi ιν
πνευματική του γαλήνη, την εσω
ποική του είρήνη, δηλαδή Ιτως
μπορεί χαν�ίς νά γίνη σοφός καί
πώ:: πρέπει νά πυμπεριφέρεται ε
νας σοφός; Και ή απάvτησι μπο�
ρεί ακόμα και τώρα {iστερα άπu
τόσnυς αίώνες, νιί μα:: χρησιμεί•
σ•J: ξαναβρίπκοντας κα\ διατη
ρώντα:: ηΊ ν αρχική μας ώτλότη
τα, την πλήρη εναρμόνισί μας με
τον κόσμο και με τούς φυσικού.;
νόμους. Ό κινέζος σοφός δεν μας
συνιστά εγκατάλειψι των εγκο
σμίων, αλλ'αντί-θετα ανοιγμα προς
τόν κόσμο και αντίκρυσμά του με
αγάπη. Ιας συνιστά νά γυρίσω-
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με την πλάτη στά δευτερεύοντα,
νίι περιορισ-θούμε στο ακριβώς α
ναγκαίο γ.ά την ϋπαρξι, γιατί
·,ωνηγώντας τά επουσιώδη χάνο-
με τr ι ν ούσία. Δεν μπορεί κανείς
vcΊ. τά εχη καί τά δύο. "Αν ό
Τσουανγκ Τσε κηρύσση κάποιον
ασκητισμό σ' (1ντάλλαγμα μας ύ
;τόσχεται τη χαρά, μιά αξεπέρα
στη, αφατη χαρά, αφάνταστη γιά
εκείνον πού δεν την δοκίμασε καί
της όποίας ή εννοια {}ά μπορούσε
νίι συνοψισ{}η ώς έξης:
«Σάv διερευνούμε τον ούρανο
σίιν οuρανο και την γη σάν γη
σάν συγκεντρό)νοιιμε την προ'J'οχή
μας στην κοσμογονία, ύπό δλες
τ\ς μορφές της, ξαφνικά, vιώ-θου
με νά μας πλημμυρη ενα είδος
όντολογικού κυματισμού, φοβερο�
καί βιαίου. Μονομιας, το ύπακFί
μενο καί το άvτικείμενο σβήνουν.
Μονομιάς ή φύσι καί ό ανθρωπος
πυγχωνεύονται. Τίποτε δεν μένει
πτόν κόσμο παρά κάτι τό α-θέατο
καί απιαστο, κάτι πού κυ-κλοφορεί
παvτοϋ καί πάντα, κάτι πού ΕΠf·
νεργεί αποτελεσματικά πάνω στό
κά-θετι, χωρίς κανεlς ν' αντιλη
φθη την ϋπαρξί του. Κάτι πού
ασκεί την βα-θειά του επίδρασι
σ' δλα τά οvτα χωρίς κανένα απ'
αυτά νά μπορη νά γνωρίση το 0νομά του».
Γιατί ολα τά dv{}ρώπιvα δεινά
προέρχονται από την διχοτομίαν
αύηΊν της σκέψεως, Π<Υ� διαιρεί
κα\ αντιτάσσει, πού δημιουργεί
το καλό καί τό κακό. Ή σωστή
κατανόησι τοϋ κόσμου καί του
δικού μας πεπρωμένου δεν μπορεί
νά έπιτευχ-θη αν πραηγαύ μενα δεν
ξεπεράσωμε τις αντινομίες αύτές
καt πέραν απ' αύτές δεν ανα-
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χ&οίiμε u>ς την κοινή τους αρχή,
"Ας δώσωμε, δμως τό λόγο
στον αρχαίο σοφό. η μάλλον, σε
σύγχρονο έρμηνFυτή πού συνοψί
ζει την σκέψι του κατα τον ακό
λου&ο τρόπο: «Τό σκέπτεσθαι ση
μαίνFι να κομματιάζη κανείς σε
ίδέες καθαρές καί άσυμ6ί6αστε,
μεταξύ τους τό πολ,',πλοκο της
πραγματικότητος της: Αποίας: 11
ούσία είναι τό αδιαίρετο. Τό ενερ
γFίν σημαίνει να διαλέγη κανείς
μια από τις αφηρημένfc αί,τi:;
ίδέες, αποκλείοντας ετσι ολες τις
αλλFς αφηρημένες ίδέες Π(h) συν
δέονται μαζί της. Πρέπει, λοιπόν
νά ξεπεράση κανείς τον τεχνητό

αύτό τρόπο κομματιάσματος, που
αρέσει στη νόησι, καί, ταύτόχρο
να και την αναγκαστικα αύθαί ρι;.
τη εκλογ11 από τον ανθρωπο γιά
να ξαναβρεθη ή πρωτόγονη εύ
τυχία της ανθρωπότητος, που
πλεε μέσα στην παγκόσμια άρμο
νία.)> εν ξέρω αν κατάφερα \'(�
χάνω κατανοητές συμπυκνώνον
τας τόσο οαθειες ιδέες πού σε
πολλα θυμίζουν τούς δικούς μα:;
προσωκρατικούς φιλοσόφους, των
όποίωv ό σύγχρονος κόσμος ξανα
ανακαλύπτει η1ν χρησιμότητα και
την βαθύτητα...

ε

ΤΕΡΠΟΣ ΠΗΛΕΙ ΗΣ
( «'Ελεύθερος Κόσμος»)

«Τά μωρά τοϋ κόσμου έξελέξατο ό θεος ίνα

'

'

,

τους σοφοuς καταισχuνη)). Α' Κορινθ. 1, 2ϊ.
Ό διάσημος Γάλλος χιουμορίστας
Πιέρ Ντανινός «εγραψε» πρίν λίγο
καιρό τό πιό πρωτότυπο 6ι6λίο του.
Τό «εγραψε» -μέσα σέ είσαγω
γικά- σημαίνει μόνο οτι στην πρα
γματικότητα ό Ντανινόc; άπλως ε[χε
τ1Ίν εμπνευσι γιά τό διδλίο αύτό καl
ώργάνωσε την συγγραφή του.
Οί πραγματικοί συγγραφείς ε[ναι
παιδιά 5---10 χρόνων.
'Η
α τ α λί α Π. ε[ναι 10
έτων καί μισό. Ό πατέρας της ε[
·ναι χημικός, ή μητέρα της άνεπάγ
γελτη.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί ε[ναι άκριδως ό
1'\άνατος;
ΑΠΑ JΤΗΣΙΣ: 'Έ... οταν δρί
σκεται κανείc rr' αί,τή τη ζωή, στα
ματάει καί πρέπει νά �αναρχίση κά
τι αλλο.
- Καί ξαναρχίζει τί;
Δi-.ν ξέρω... uΟταν κοιμάται κα
νtίc, τό ίδιο ξαναρχίζει κάτι αλλο
κα{}ώς κοιμάται κι' επειτα οταν εχη
τελειώσει νά κοιμάται τελειώνει ε
κείνο πού εχει άρχίσει την προηγου
μένη μέρα... Κι' επειτα. Πρέπει νά

τU. κανο�1ίση κ�νfίς ?'ί,τ� ...
- Ειναι κατι που δεν σε τρομά
ζει;
ΚαΟόλοu. Θα{}ελα πολύ νά δοΧι
μάσω γιά νιί. δω τό άποτέλεσμα...
Ι�ι' επειτα νιΊ. �ανάρ{}ω rrriν ναταν
.
το ιδιο...
- Νομίζε• ς οτι 1i {}ρησκεί«... ,
μιά όποιαδ11ποτε {}ρησκεία, δίνει μιά
λύσι στό πρόδλημα αύτό;
'Όχι. Μπορεί κα,·είς νά φανταστη
ό, τιδήποτε, πάντα μπορεί νά ε[ναι ά
λή,'}εια.
- Τί πιστεύεις έσύ για τίς t}ρη
σκείες;
_Σε Χάνουν
νά χάν�ς πολλ�ν &ρα.
,
,
εν μ' ενδ�αφερε� πα�α πολυ. Προ
,
_
τι μω νι� χανω κατι αλλο.
- Καί τό γεγονός; οτι αν{}ρωποι
παλεύουν γιά {}έματα {}ρησκείας;
Τό 6ρίσκω αίιτό άπόλυτα ήλί{)ιο.
'Οπωσδήποτε, δέν ξέρουν τίποτα ά
πό τό ποϋ Ηά καταλ1Ί!Ξη καί γιατί.
"Αν αλλοι αν{}ρωποι δεν πιστεύουν
δπως εκείνο•, τί χρησιμεύει νά τούς
ποί•ν την άντίρρησί τους;

( «Τά Σημερινά»)

1970

<cΚατnγορώ11
γιά τriv ύποι<ρισία

"Ε,
(.J ... Δ ' .,
,
r
'κ.1.μ,ε �ΜJε:α.
εντυιπωσ:
γιr r,,μ.ιλiα. τοϋ Μ ητpοποιλι:του Χ7».tι.rιδό
·ιο; χ.. Μϊλί τωγο;, άιπό τ/η α.μ,οο
·ια. τοϋ Μ ητpαπολιτ-�χ.οϋ ν-ι.οϋ Ά
θψu)γ, ή δποία. μετιε&όθη -mί ά.πό
τό έθ Νι<.ό p�-..<.δ:οcρω·ι(Ι)(,r, δ: Υ.τυο,
την Κυρι�α,κή
Μα.ρ7,ίου. "Εvα.
ά. λ λ ο ι ώ τ ι χ. ο χ.ήρuιyμ,χ, μέ
μ,ι,.χ. άιλιλο:ώτ:χ.η yλ•j')σσια. ακ.όμη,
,cού δέν μ.a;; 'έχο•.,ν 'jυνηθίσε: οί
ίΞροχ.ή ρur,<,ες τc;,;j φ:χ ΨΧrt': q.ι.οϋ κ α.ί
της έχθράτητος, τη; ά.διχλλχξίχς
χ.α.ι των ά.πε:λών...
.:.ύν&ημα. του κηρύγμα.το; ή
σ u γ χ ώ ρ η σ ι ; η ή κ :χ
τ α. ν ό 1 σ ; i τωv α,�θρωπi·1ω·1
&Jδυl'/αιμ.:ωιν. Ioou, μΞp:κ.z; π•εp:κι:;
τυέ; της δμ:λ: α; πά•ιω σ' αύτ� τό
σημείο:
«'ΕJά.ν οέ•ι συr,<ωpή�ετΞ ,ούς
iν'θρώπους δέ·ι θ-ά σάς σ;,ηχωρή
σ"Ώ δ Θεός. 'Γό ψα.'Ιτ:ΧΙ'jθ-frχ.mε πο., ,
"
.J.,,
,
τε' αυτο,
οτι
,1 Θ ει. α. συ,yχωρrισι:;;
έξα.ρτάτ.α.: ά.ιπό την συγr,<ώρφ:
-rοϋ ά.'ι'θpώ.που πρό:;; τό•; σ>J1·ιά·1θρω
πόν το:.r; Κα.ί ολ!:Χ. τ ά α.λλα., δ,λα
τά δηθε-ν ά.γαθά. μα.; εpγ!:Χ., ολο;
δ μο,ιταv:σμδ :;; μ:χς, δ�η ή μέp:
μνά. μα.ς διά τήν σωιτηp:α.·ι τώ'f
αwλων, δ.λη ή κρίσ:; μα:;; πΞρί τοϋ
Κό�ου &.πό τοϋ ϋψοu:;; της δηΒzν
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1.ρετrι; :α:, 01-'Χ -χ•'ιτά σiι ε zου·ι
;ι:;φ,μ!?, &;!α -:αί δi/ ιιw..ιρου·ι ·ιά
fΞ p f)'.l'I i:1(1 Θε::χ 'j'J'(zώρ.,.-;: εά,ι
ί3i ι σ•1μπ:ι:r;pιωθ,;,υ·ι μi τή·ι 'j'J"(
'('ιωμ,οτ:�ι<.ότη,τ± :�:χς πp�� -):ι, �;·1,
1.·ιflρωπο 1ι:χς. ,, V..ι:ι οε:ι συγχωρή'jε;ε ?έ·� θά :;,Υ'('�ωpψητ€ _.
»1ε·ι uπα.pχε: βα.θυ-τερη θ,εοΜ
γ:κή άλ-fθιz:α σ:πό α•'Jτήν. Μa.ς εί
'jάγει ει; τό ι�υπήρ:αι τη; 'j(J)
τηρί,:ς. Συγχωροϋντε; τ6·ι -;υιά·ι
θρωιπο'Ι, οχ: μ6·ΙΟ'Ι Υ.%τα.'1':r')•}με·1,
'jU'�Ζ:Ο "fι ταιtΟ:'Jϋμz·ι Υh-ί κ,ατ.,:κτώ
με•ι τήν θ,z!,σ,•ι συγχώρφ:·1, σ,λλά.
Κ1.[ ΤJμ:rtpmτομ.ιε στ+, 'jω,ηp(ι:ι.
μας. Σωζ6μz'Ι',:, σώζομ,ε·ι κ1.ί 'jώ
ζ'Jrι•11ες 'J'ωζ6�εθ7-. Εϊμε1θ1 1. &.)Jλr; 
λiγγυο: ώ; ά ·ιθρώmΊ '/Ιj"/ γέ·ιtJ:;;.
,Συ,yχωp')ϋντ-ε:;; λυτρο,jμzθ7- ιίJς
μο·ηa..κή &·ιθp
, Wι1tί νη πρ�σωιπ:κό
τrις. υΟσο: δέ'Ι εχ�-τε πατέ 'Jυrγ
χω,ρήσε: -πη ζωή σα.;;, τότε, :tιετά
τ6·ι Κύριο, {,πάγε-τε y.;..<.[ έρωτήσα.
τε τό·ι ψυχ!!:Χ.τpό σ:χ.ς: Ποσ ό.:ρ ε!
;,.,)'ft!:Χ.: δλα.ι χί ψυχώσεις, •ιευρώ
σε:; , ;τλέyμχ-:α, τά. δποί:χ, zωρί;
·ι:ι. τό θέλετε, κσ.-οευθύνουrι ΠΙJλ
λά.; φορά.;; περί εργον κοι· ω•1:y.ή·1
:,υμπψ:φορά.ν σα,ς. Κ,:ί ά.·,t�στρό
φω:;;, σεί; πο-.'.ι εχετε συιyχωρή:;;ει,
i·ια.γ'Ιωρ: π.ιτε ΥJα.ί &μ.,ο1,7[ήσηε
π zρ-χ:·ι τη; Ι\υρ::ι,χ.η; δ:;-:,ι:ώ:,ε�;
,
-::, εσωτφ
, :κη β1.θεια εJ.ε1θειp:α.
εχ;τε iπω.τfι�z: >.
'
Ετερο; σ:σχο; ή :>ποχ.ρ :,:ι:.ι..
1

1

/
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«Τ:ποτΞ -zίπΞ- οt·ι κwτηp:α..01Ξ & Κ1;,-:ο; τ6,:,ο πο)..ύ Q:,,; τή·ι
,j1t,� χρ: -:,: :χ.
,,Κ:χ.ί ύ�ι'ω;, zίς 1.ύτην εΙδz κιχ(
ύπ6',p:( Ξ: πάJ'Ιτοτε δ 1.uεyσ,λύτεpο.;
πσ,pα..πλανηταό; χ.:·Ιδονος, δηιλ1.
δή τό έω1-,;ψψ:1ΥJΟV ά.γγελσφα:νές
φG,ς. Ε:η: Πj]iyμ1.τι φοοψr, ή
δύ·η,μ:; τη; ύποκρισί,χς. Τόσο γι'
ιχύ-:όν πού τή ζ'Ώ κ.:χ.ί τtι ά.σκzί,
�,
, ' που' τ�,1•; υφι., '
?':JO κ,1.ι, γ:, χvτσυ;
στχ·;�1.:. Καί εΙ;α..ι έπ:�ίvδυ,-ιη ή
, :cι., γ:α..-ί ά.vτ,χποΥ,pί·ιz-ιχ:
ύΠ'-:.,χ,p:-:,
πpό; βιχιθύταrι:οv ψυχολογιl'l.όν ιχϊ
τr,,μ1. τοσ &νθpώrπου.
,:Ο !Χ:11θpωπ::ις θέJλε: νi φχ·ιη
ιχύτό; πού δiv εΙναι:. Ά•ιιό1- ιη καί
ένώrπ:Ο'Ι του έχυτου του κα.ί ένώ
π:0·1 τ-:.σ Θ.zου. Κσ.ί ε-τ σ: ξεφ,εύ
yε: άιπό τήν ά.λήθε::χ. y..α,ί τήν
ά.πλ6τr1 τα Υ.1.ί φυσ:ιΥ.ά καλ ά.ιπό
τή·ι :..1.ετά.νο�1,ν κ1.ί τή'Ι σωτηρίαν».
Στο τέλο;, δ Χχλ,χ,ηδόνο; Χ.
Μ::λ&-:ω· ι έτ6γ:σε &-ι αί έrπί 1..1.έ
Ρ�'J; '�y;,:,λ-φ\:χ.: κσ..ί �Ο�μ,σ�ογί,1.:
δεν θα. επιζησ"W'Ι τι:;υ Υ,υ,μ ιχτος
των έ�ψχοί..1.έ�ι:>ν r;::tων, έά.ν δέν
έ:ιωθου·ι Υ.α.ι ΖJα..·ι οε·ι συγχpονι
:,θΟ'j'ι. Έiν δέν yL-νουν ή ζωντιχ
νf, 'ΕΥ.:Χ.λφία του Χρ:στοϋ.

Ό καρνά6αλοc

1970

1Λ I Σ ΟΣ

'Λ.λ\ι,,i δ Σε6wμιώα,ο; Χ. Με
i.'ίτω·; ε:ρψΞ κcι,ί ενΧ ΠcΧΙpοοδε:, γ;μ,7,
το·} τρ6rιτου πpοοεγγ,ίισ.zως -ης
'Ειχ.κ,ι.rρ:σ,; στά. σύγχρον:χ. πpο
ολήμ
, α.-ιχ.
«Σέ :i,:-rε; ώρες -είπε- εξω
±πό α..ύτό·ι τόν ναιό·ι, εξω ά.nό τήν
γχλ-ήνφ του, ε.ί; τού; δ�ρόιμους
α.ύτη; της Πολι-εί1:,.ς, θά. πα.ρε·
λ-i.'Jη δ Κα.ρνά.
, οαιλος. Μη τον πε·
p:φpοΛι-;zτε κ.�ί μή τό� χ1λ1ωά.
σετ1z -κ,χι μη με Υ,Χτα.κ,pι νετε ιπου,
τό·ι ά.ν1;:ρέ.ρω α.ύτή τη σ-υιy,μή.

Δέ·ι εr•ια.
, : χ,οοθόιλου α.�χε.τ.ος μέ τό
μέγιστο πρόιολr;ι;.ι,=< της ,ύιπ,,;ικ,p:
σίΧ;. Ni τόν πpοοέ�ε· τε εψέτο;
τό·ι Κ:ψ 1Μαλο μέ σrzδ:,.σμό κ,χ,ί
β�ftύ στοχα.σμό. Ε1"Ια.ι Π'ΙΧ"Ι�pχα.ι:.σ
τ>ό ψΧΙ: ιάμ,ε· νο, κ:,.ί εΙνα.: φχινόμιε
·ιο 1β1.ιθυ,,:ά.του Υ,'Χ.ί ά,γχώδους 7..ίτή
μσ,το; τη; ψυχή; τοσ ά.vθρώrιτου,
,ά, λυτρωθ'Ώ ά.πό τήγ κιαθημερινή
τc:, όπο-,ιρ:ιcr:χ με μία·ι E"I.JifPML'I
ιi·,ωνύμι.Jυ, διο·ιυσι•7..'Χής νέας ύιπο
:φ::;,:1.ς.
»Είγχ,: τρ1.γι-χ.ή ,μορφή δ Κα..p
·1±01.λο;. 7, ηιτ;Ξί '17. λυψωιfJ'Ώ :χ.,π,:ι
την ,όποικ.ρ:σία.γ ύnο:φ:νόιμ,ε.'Ιος.
Ζητεί να. κατ1..λ:Jη1 δλΞς τί; ποι
Υ,ωJες πpοσωπ:δ,zς ΠΟύ ψσpεί Υόσ.
θε μέp1. μi μίχ νέα., τή·ι Π':ό ά.πί
θ:<-ι-η. Ζητzί νά. εχ,κε•ιώσ"Ώ δ,τ: ύ
πά.ρχz: iπωθημένο μέσα στό όιπο
σ,υ•·ιε:δ r; τ6 του κΧί νά. έ.'λ,ωθ•ερω
θ"Ώ' άJλλά, έλευ-θεφ 'α. δεν &πά.pχ:ει:'
·ίι τρ:χ,γωδία του Κι:χ.ρ·11.�ά1λοο πα
p!:ιμένz: α.λυτη. Τό βαθύ'τατο αί'
τr;1μ± τcυ είνχι νi μετχμοpψωΙθ!ι.
»'Εδω, ί.σ:π6·1, εΙνα.: ή θέι-;;:,;
τη; 'Εrι.Υ.λφί :,.; Υnιτά,
Κα.ρ
·ιά.οα.λο. Σ' :,.ύτό•ι πού ζητεί μz
τ1.,:.ι,ιS1ρ:ρω:;,,, τό κ,εντpι'Υ.ό Χήpυγμα.
τη; Όρθοδος�Χς. Τή μεταιμόpψω
σ:.
:Χ μή τόν Υ.α.,αδ:,χ,σnωμιε,
λο:πb·ι, τον Κχρνάιο:χ,λο, άλλα νά.
στωθοϋμ,ε Υ.αί Υ,άιτω άιπό την π1pο
σωΙΠ'ίδ:,. του νά. ά.mύσωμε. την ά.
Υ;ύ'Ιi� του, την εχ.yjλησί το� κα.ί
,
το οαικρυ του. Επαναλαμ6αν-ω•:
της Όρ&δ,οξί ας το βα.θύτ,ερο κή
pιυγ�μ,α ζηrtεί δ Μpn6α.λος, Π'Ξ
p:φε1pόμενος είς τούς δρόμους της
Πολιτιzία.;: Τή μ,ε.'t'ψcιpψωσιι. Κα.ί
εΙ·ιcΧΙ: δ είλι-κpι ν·έστεφος κα.ί εντι
μό-τψο; των όιποκpιτG�ν».
'Όσα εί�Ξ yιά. τό <���6ληι-ι,α.»
:-:.υ Υ.1.ρ·ιαοά.λου δ Σε6α.ι01μ;ιώιτατος

στο:ν

1

1

ΧΡΟΝΙΚΑ

κ. Με.λί-οω·ι έ n-1.. λψ1Ν τον Σεοο,
qι,:ιί;τα.τ(ιν Μr;τρr.mσλίτηrι Φλω,ρί
νγ1 ς κ. ύyου.nίvο Κα.ντ:ώτη,
γ•ιω:τtΟ-'J &.πό τή•ι δρiσι τοο ώ;
ά.ρz:μ7.Υ�ρίτου κατά τοϋ κα.ρνα.6iλου τG)ν Πα.τ�ρων (η ύπέρ; δ:&τ•. τά κ:ηρύγψm-i του ·ησα.•J μ:ά
μεyά,λ-r1 κα.ί ώιέξοο η δια,ψ-fι1.1:Ι'J:ς) .
Κα.ί έζήτφε (α,γα.ρμοδ�ώτα.τα., βέr,,α.:α
� ) , :χπο
' ' την
' 'Ι ερα.' Σ'υνοuο τη,;
Έκκ,λγ;,;rία.; της Έλλά.ιδος τήν...
Υ.�:χιίρεσ:ν τού συ'ι':χοέλψ;υ του,
μ.i τό δ:κα.::>λοyητ:κ.όγ δτι τά.,χα.
,έκάJλιεσ;ε τόν λ;α,όγ είς έyκά-ρc):ον
·'m�aoχ-r,ν τοϋ Κα.ρνα.6ά.λου» (�έ61.:α., &·ηκρ:6έστα.ταν ! Ι α.ί οιια"JτρεCΜl!Υttκωτα.τον
του- κε:με·Jου
Ε"\
'
' ).
1

ς,

-

Χίππυς
Ί:Ι ΊψΧ Σύγοδος τη; '.&.<.'Κιλη
:1ία.; της Ι ρήτης μέ τη.λεγρά.φη
μi η1ς -:πό•ι κ. Πρωθυιπουpγό έξε
Ί..-ήλω-,ε τήγ &.ν-οίιδρασί της κατά.
τ'iϋ δi:εθγοϋς συνεδρίοο πού προ
γp1.μμα.τίζουγ οί χίmtυς τόν έπ/,
μεψ) μη ια. στά. Μά.ταλα - στί;
:,,:.ισ:κ.έ:; σπηλιές τω·ι βρά.χων τοϋ
δμώνυμου Κρητικοϋ χωρ:οϋ. Ή
Έ:.ικλφία της Κρήτης έζήτησz
-:ήν μ::χ:�α.ίωσι τοϋ �νεδρίου κα.ί
τή I ά:πcμά.κ.,?υ'�'Jι ν τω·ι «ρυιπα.pώ'Ι
·,αί β:χρέως νο�ύ·ιτω·ι ήθ:•.<.ώ;
zίππυ;;» ά.ιπ-ό δλη τή'Ι Υ..ώρα..
'.;\;λλά., ενα;; -κ.ληρ:κ.ό ;; εκpt'IE,
δτ: ώ· ε:λ,ε νά πλησ:i ηι α.υτσύ;
τούς δ:εθ'ι'εί; «ά.λητο - τουρί-:πες»,
i:'ιπως συνηθί ου•ι νά τού; ά.πΟι".<.α·
λουν. Ό πατήρ Πα.να.y:ώτη; Φώ
σκολος, τοϋ Τ&,γι,.ι.α.το; τοϋ Ί ηκσ'ίτα.' του;
σαυ,
1:, ησ;ε uυο
- ε
,,,...
ς::'
ήμερες
'
καί πρΟΟ"Π'ά.θφε νσ, κα.τα.λά.6η ,:χ,ύ
τούς τούς νέους, οι δποίο: εΙνα.:
,πα.θψικ.ά °'οιχ:=Έα.,> άπό τψ οί
-κο·ι,ομ,tκη
οιόrtι δέγ έργά
νογτα.:, &έy πcφά.-yοον τvιwtε, δ€ν
1

α.ποψ:,
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πpοσφέρουν τLποτε -:πούς α.λlλου;,
&.r,νοϋγτα,: τήν ΟΟJ.1Υι της κοt '/'W
νί,:χ,; κα.ί φε.ύγου·ι πρό; τ-rrι &.•ιοp
yσΝιιΥtη ψύσ:.
Μερικοι ιiπό α.ύτvύς, σ,ψ1(fΞίτα:
δ π. Φώσκολος, !σχυρίζο'Ιτ7.: δέ J
π'rry-:ι.ν στά Μά.τωλα. yιά vά έξα.
,;:ρα.λίσουν ψθην έ ;; μn,κροχρό'ιlιες
r,_7•
� ν β 7Jθ'υτεp,-:ι..
' κοπε;,
' ι:ι.'λ),7.' εχου·
κίΨητρα.: εχ"'υν ά.νά.γκη νά «βpοϋν
τό·ι έαιυιtό τουι;», νά &•ι,:χ,ζητf.:1ου·ι
τήν άπά.ντη,'J: στό σπου�δα.:bτερο
έpώτytμα: ποιό;; ετμα.ι' έγώ' -:::ά:ι
�.νθpωπο;; 'Γ( ζητω, σά.γ Π'pόσ{J>·
πα, ά.πό τήν ζωή; llr,,:ά, εί-ι,σ,ι ·ίι
βα.θ ά ε·ι·ιο:α, της ζωής; 'Η κο:
·1ω·1:,-:ι:, �σχυρίζο·ιτα,:, δέν τού;
;;:ρο�:ρέρε: μ:ά τέτl)ια. α.πά:ιτη-:r:,
γ:α,τί εχεt, δλόΥ.ληpη, έyΥJΑ.ω6:
σθη :ιέ.σα, στον <λκονομιm μγαα.·
1:q:.iό π-:ι..ρα,γωyης - κα.τα.να,λώ�ε1,};, &που πp-ό�ωιπα. δεν tJ1t7J?XOU'/
±λλά μ&γο iτ�μ-:ι.., σ'ηδιυα.σ:.1έν1.
σi δμ:5: δ 'Χ».
Κα.ί σ•ηε.χίζε: δ π. Φώσχαλσ;:
'Απ6rτ:ι:;μη κ.,:χ,ί Υ,iπως ά:ια.m:ά•ιτε
Υ..Υ/ ε-πε.σε ή έρ,ώτησ( μου: τί •;ό η 
μα εχε: y:ά. σάς Υ) θpηΤΙ-Εία. κα.ί
δ Θεό;; Μ:κρή κα.ί βα,ρ,ει:ά σ:ω
πι σ,κολ��θησε. κ.7:ί κα.τόΙπ:ν ε'/,'-ς
Γα.Λλο; εοω�ε. πpωτο; τη ·ι άπα:1τφ:: «Γ:ά μέ·,α. οi,-οε Θεός ύπά.ρ
χε:, οϋτε κ,7,ί θρηρκ.εία, y:ια.τί κr.ι.ι
,:χ,ύτά μi; ύποτοοοοουν κά.τω ά.πό
3ρου;; κα.ί ν:S-μ.ου;; κ.α.t έπQΙ,.�ένω;
μn.; πεp'>U'Ι τ+,ν eλευθερία,. Το
μετi :p pα.,:;;7, καί στούς άλιλοuς χα.τi πλε:οψη:.pία. Άμε.p�¼α.νού�
ΧΧί "λγγλου;- κα.ί CΧ1..ιέσως ·i;
:rυζήrτ:φι; φούν'"ωσε. Δεν 10ε.ρί\J,ε
Ψχ μ:ά τόσο ζωη,ρή δ.,:χ,μά,χη πε
pί ί}pφκ,εία,;; καλ τόσο ε·ιθερμου ;;
&ιrοστηρ:κτέ; -οο Χρ:σ-οϋ μεταξύ
τωγ χίπ7:υς. ,
, ,
»Γε•ι:κα. κ.α.τεκρ:να·ι τη•ι Εκ1
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χιλ σ:α, δτ: έ,μμέ'ιει πολύ στά
d.νi&ρώ-rοινα. εξωτε, ρ' �ι<ιά. στοιχεί,:,
στ-ην α.φυ,χη τ\ΥΠ'ι%όιτητα., -θυμ,:
λiοuπο'ί κ�' αϊ,τή της ε,πι,δράισsως
της ΧΟ:'iW'Ιία.ς- πpοδί11 ΟΟVt'Χ'ζ ετσ, ι
χ,:ιτά Χά.'ιτο:ο τρό,πο το κα.θ:χ-ρό
μήνυμα. ά.γώπη; κ�ι έλ,ε,υθιερ{'α;ς
τ!'Υϋ Χριστου.
»'Α,π' Ε'Ι:Χ-ντία.; δμως αίσθwιο·ι
-α,ι εmιτοοκτική τήν ά:ιάΎκη ένο;
ά.ρχηr(()υ, ίκα.νοϋ νά. τούς μιλήση
στ10 βάθος t?U «είνΙΧι» το:.ις, 'V!Χ
lγyίξη τίς πιο λ,επτές χορδi; τη;
ψυχης το:.ι;, εκεί πού τά χο·ιτρο
δά.κτυlλiα. της ϋλης Ο'Ζ'Ι κ,α.τορθώ
·10:.ιν νά διε:σδuσw'/.
»Τόν Χρ�στο το·ι ά.ν-:,:λ,χμ,66:·ιον
τα.: κ,:χ.ί τον, ά.να,ζ ητου-ι n'ι το'Ι
εμπιστο ψίλ'J πού μnt(Jpεί νά. δώ
ση ν&r,ι μ α. στ-Υ1 ν ζι_,,,ή, yι,:τί ΕΥ.ή
p:.ιξε t'Y)'/ ά.γσ,,r;, τήν εμπρ,:y_,τη
αyrι,πη
που' ε.Αδειξ,ε στον
, ,
' Υ..ο' σμο γυ.
pw του y,,:ί πού τον ώδηιγη,σε στην
θυσί,:. του έ,:υ,του του yιά. τή·ι ευ
τυχία. τω-ι α.λλω·ι κα.ί ήλθε νά.
ε'Π':ΟΟΟΑ Ύ), EσtW 'Κ/)',( \JiZ κά.πο:,χ
σχετική ί7., τή•ι ε,ιρήνη Υ,αί -ή·ι
διχ:χ-:οούνη».
Ή ά.cρ ήγ-ησ.ς του κ.λη,ρικου αυ
του ε ρχετα,� yια, έπ�6�ο��ώJr; :f,·;
βα.�:μότητ,: τG)'Ι π1.ρ7..τηρ-iρ.εων
του Μητροπολί'το:.ι Χα.λ%ηδό•ιος Χ.
Μελίτωνο;, δ δποίος είπε στην
' ).ια. του, περ:' τ1- ;, οπο:α;;
'
ομ:
α,
-:;χολ rι,θηf'ΙJ1,μ,ε πιο πα.νω:
«Τά νqι,ιζ&με-ιχ εξα,λiλα δ:' ή1.ιaς τού; π�:χ.λα.ιού;, δτα.ν λά.βωμεν
ε. ' yεγο·ι-ο;,
,
,,
υπ
οτ•.
' , ο�ψ:ν -οο' φουερον
ενα. α.ΠΟ τά. χχιpΙΧ%tΎ/p:ισ,τιy,ά. της
έ-rοοχης μας είναι ή τερ:χ-:,τ,ία. ά.
δ:,α.
πό\σ-τα.σι;, πού ύιπάρχει
δ'οχή των yε"ιε-ων, δψα.δή ή γε, : επε,ιτ1. σιrοο
·ιεα., ,1 οm;1ια ε,ρχ,ετχ
ί,μέ'ια. ε-χ:ε: ά.,πάστα.σ:ν τριω·ι yε
νzων. Πως εχαμ,εν την ά.ξίωσ:ν 'Ιά.

.

.

.

στη

,

J,

(

,

,,

,,

,

'

1970'

τή·ι χα.-τ α'ιοήσωιμ;εv ήμ,είς αυτή'/
τή·ι νέα·ι ΥΞ'/Εσ.J/, Π01J ερχετcι.:,
έάν δέν εϊμεlθα. 'Εκ.,κ,λησί'α. Χρι
στου ,σuν,ε.χως ένα.'ιθρωπιζ<Jμέvr;,
1:.ιηz,χως μετ74μοpφουμέvη Υ..ΙΧί συ
νz-χως μ,Ξταμ,cψφώ'Υουσα.;
,illo:ός 1μιπορεί ύπεuθύ1νως '/!Χ
1..ιιiς πΎ,), δτι εΙναιι εξω :,ι.,ά,,θε, tστ,ο
ρ�, κη;, έξεΙλιΥ,η%ijς πρα.yμ,:τιrι,ό
τητος σλχ :χ.υτά τά. συ·ιτα.p'Χ.Ι"ι,τι"ι<.οc
yε1ο'!_ότα. 'Κι�ί φαινόμ,ε.'ια. τη; :ι�..ι,;
_
,
γ;ε'ιεας της Α 'Ιθpωποτηw;, η εξ
α.λλη μουσ,ι :ι:ή,, οι εξΙΧiλλ?ι χοpο:,
+, εξα.λ>λη έπένδοοις, ο:λη αυτή ·η
�:χ.τι.,όΨ;,ος k-�;i'νώσwJσ:ς τη� 'ιΙΞο
λα.ιας; Αν αλοι οι μαρονοε.;,
9λο: οί έθ�λοτυφλου·ντες, o.λl()I: οί
πα.ρεtλθοντολόγο: Υ;α.ί έyΧχυιχώμε
·;ο: δ,:ά, τή·ι σ.ρετή? τη; εmοχη;
των συ?ωιμ,οτή,σου ι διά. νά. Υπ,τα
χρ:1·ιουν αλχ α.υτά. τά. πρά.Ύμα.τα,
·η 'ΕrιJ'ιJλφ:α. εχει χρέος νά στα
ίtη ι..ιk ίtε:χ.νδpική,ι Υ..χτ1,νόηpι·ι έ
να.νθρω
' πιζομ,ένη Ο'Πως ό Κϊ,ιp,:ός
της έ ·ι μέ,σψ έ:ιος νέου Κόσμου,
πού ερχεται μ,α.,κ.ρ6θε, ·ι, Υ..αί '/7. ά.
ΧΟύση ι:ι.ύτή τή-.; α/'(iW''Ι'tώοη Υ,pα,υ
Ύ'ΥJ ΠW ά,,ηπηδα. α,πο ολα αυτά.
τά 1θ'εωρούμιεΨk ά)Π'Ο μ,5.ς εξχ),λ1.
πράγμ1.ιτΧ. Κά:t: εχει νά μα.ς πη
μέ δλ,1. σ..ύvά. τά. φα.:·ιό\.),ε·ια. α.υτό;
ό ΥJό:.μο; πού ερχετσ.ι: ·ιέο; εtς τ�
πρrχrι,ήν:ογ της Ί�τορ�α.ς».

Ή κοινωνία
cc'Ίν Σάκριc.••
Ποlλύ; θόρυβο; α.Υ.ι01λοϋθησε τf,·ι
άιπόcρασ: του ΙJr..ι,τρι1αp· χz.:oo Μό
σχας. 1νερt χορηγήσ€ως τωγ Ά
γιων Μυστη,p:ων άιπο το'f Όρiθό
δΌξ<J κ.ληρο σz Ρω,μα,·�αθσλικοός.
Ή Ί,ερά. Σύνοδος τη;, 'ΕκΥ.λ·φίας
της 'Ελλάδος ε1σ1νευισε νά. 'Κια.τ.α.δ:
κά.ση την πρω-τοβουλία τη; «σ.δελ-

1970

ΧΡΟΝΙ ΚΑ

φης Ρ(Μ(.·,<.ής '&,<.'ΚJλψ,ί.σ.ς» ώς ά:ι
τί.θεtτη με ·cούς δογψι.τι•ιι.r.Jύς m.
·ιάνα.ς κα,t ώς &Jλυσι-οελη yιά. τή·ι
� ητουμιέvην ε'Ιότητu'J.. τώ-, χρι
π:'J..,;ι•,<.ών έχκ.λrptών. Έξ α.λ•λου,
,
f, η� α.χιuκ,λο: θrολογικοι. εΙπα.ν -:ιτ:
πόψm:; της Μ'Οσ'J.α.ς ει·η: <εσψ'7.λμ&ι�», οι6τ: τό •<κοι•ιό·ι π�
τήριον» δέ:•ι μπορεί •ιr.ι. εfvα.: με
σοv έΠ':τεύξεως της έ·ι6τητι;ς, &λ
λά. άιποτέ»..ιεσμ-χ. «Είf)ε δ Π 'J..Ψiγ-χ
θο; .lψήτω.ρ τr,ς μηιtρός '_&,<.κιλη
σι�
-zΙπιε δ Μητραπολ(τγ1 ς Πει
ρ'J..ιώς κ. Χρυι01όπομος- vά. δώ
ση μετά.νο:αν εί; τ-:ιύς πο:μtνα.;
της ρωσ�ής, Υνα δ:ά. θι.ιρμω·ι οΧ
,
κρύωv ά.ποκλείισου ·ι τή'Ι θα. ·1<1.YJ>
,
μο·ι τ'J..ύτην ά.μ,:ιρτ:1.ν ·cωv και ε·ι
μzτα.νο(� τ� τΧιχύτεpοv
έι;t?,νορθώ,
,
σου•ι τδ ωσυyνω�:ι-; ωΛ:σθ
ημ ,χ
των».
Φ�ίγετα.ι, δμω;, δτι ήάπόφ7,σ:;
τη- Ριοο:ΙΧ.ης 'Fr,<.'Χιλψ:α.::; πα.pηφ
μη�εύθη. Δέν πpό•,ιειτ-χ: ..-zρί έ
_
λ ε υ θ έ ρ α. ς χορηγήσεως της
' :yίια.ς Με-τια.λήφeω,ς κ-χί τών αλ
λlωιν Μυστηρίων (βά.πτισμ,-χ, γοομσ-;
κλπ.) άmό Όρθejδόξους Lz,pείίς εί;
Ρωι..ι.-χ:οκαιθ{)λι-κούς π,:σιτ-:ιύ;. Εί·ι,χ,:
Ύ1v,ώ:rτό�ν οτι ή Ριφα.:ακ.-χ1θ,ο,λ!ιικ+,
'Εκ.κιλησί,:J- εΙχε·ι άntό τ:νων έτιi>·,
έπιτρέ9ει είς τούς κ.α.,θaλιιικούς, οί
δπαίο� u ιφε vα.ν ειις -ιtφ:οχαις σ yερουιμ,€,;α.ς pωμ-χιο:καJθο�ιmύ ίφέως
, •ια.
•ιά. μzτ%)..-χμ.6άrιουν ει; του;
ού; τώ-ι Όρθ'οδόξω?. Αύτό, άrιt-6
π·ι πλοωρά., τών Όρθοδόξω·ι f(,'J.V
' p'J.., ή,'Χ'ΠΟφ
, -χά.Π' ΥfrΟ'pε�μεΙJΟ'/. Τω
σι:ς τοϋ ll'J..ψια.ρχ,είοcJ της Μόσχα.;
λέγε,� bπί λέξε: : «Εί; 1*p�:πτώ
σ:εις, χ.'J..θ' &; Ι αιθολικ.οί ά'Τtzυ.θϊι
Ψ:rιτα.: είς τήν Όpθόδ?ςο'Ι 'Ει-,ι
κλ ':Jί,m , ίν'J.. λά:οωσ: τά. "Αγ:α.
Μυστ-ήpια., ΟΙΖ'Ι σ..r.;,χ,γοpεύzrtα.ιι n
τοίς με-τια.δίδω.ντ!Χt·».
,
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Οί όπαδοί
των 8ρnσκειων

Το Ο Υjμ-:ισ:ογρw.ρ""/.(j'/ �ργ:1. /1'., Ι
του Β'J.τ:•,<.,χ·ιου «Ρωμ:1.Τ'Jς ilrJ.ρ:1.
-:Yjpητής» έδημr/.!ίzοοε στ:1.τιστ:κ+1
τG>·ι bπ1,δώ'Ι -:ώ·ι κυρ:ωτέpιΜ
,.
- Ο'ι . ;:, ''1'('J.J.WΊ θ pΎjσΚΖ :ωΊ.
. • ... ,.,.Ι r:
iιποτε,λι;!},ι 1οψίπου τά. 35 ε·,<.χ;�,:,
στά. τ-:ιϋ πλ Υj θυσμοϋ τη; Γη; ηί
ά·1έ.pχο•ιτl'J.: σz 1 δ-:σzχχτομμύρ:r;
i'η.ί 214 έκl'J.το:.ι.μύpt'J.., εκ τGJ Ι 6ποίω·ι 600 περίπου έκα.τομμ/ψ:1.
Ρω:μ-χι,οιχ.-χθολ•:-κοί, 242 Όpθ6δ�
ξο: κα,ί 272 ΔιΧ,111.ρτ1υρόμ,Ξ'Ιο:.
'_\ηψip'7Ιτ'J..: επ,:,σης 509 έ·t,'J..":.
Μουσw)JΨΧ'ΙQ:, 444 έΥ.'J..τ. Ί·ιδ.-;;ϊc
cEr._
σταιι, 14 7tεpιπου εκ-χτ.
,uρl'J.ιo:
Χ'λ.ί 1 δ:?εi',::.ι:rομ. 326 έ-ι.'λ.τ-:ιμ.
ΗQυδδ:στ'J..ί κ.λ.π. ά,ν1...τολ.κοί.
Rιiθε μ:ά. 1.'Τtό τίς μ,zγά.λz; θργ,
<Τ,ι,zίε; ύπαδι:1.φzίτΧ: σέ πολυ:χρ:
fϊι,z�
, � '' Υ:κλr.1 σίzς, έ:χ,άσt η τiί>•ι 6-� 'Πο:ω•ι διzκο:'Χιεί τr,·ι
ό p θ½ο�ιΙJ.:ι
..
ΚJ'λ.ί χα.p'Χκτη?:'ζ•ε: Ι)λ.ες
-:ις
fJ-N/,<:.�
\ l'."\,"\
-ι,
ώς �t ρ έ�Ξ�; &.π�σx�Vjt]�ΧJi; ά1Cό τΟ·ι
<�ιι�::�τό δρ6μο,,. Φυ:Jαά., γ:ά κά.θz
λ-:ιγ:κό·ι κα.ί &.φα:ιά.τ::,τ,:,,ι άνθρω
πο, 'Πού λέγετα�: Χριστ:α.-ιός, Βείz
δ:ο-χΤιι.α.λία., Ε'ΠΟμ,έ•ιω; εξω άπb
άιμ:ρ:σοrjl'tή'J!εις, εί'ια.ι έ-κεί•ιη, 'Πού
δ:,zτύrrtωσε δ ίδιος δ Ί η σ�ο1;. αΟ
λα. τ�ά α.λλιχ εΙν1,,: &·ιθφώιπινε; έ;:, 
μηνzίίες, προσθrγκ.ε; χ.-χί δ:α.τcJΠ!J>,
}( α.ι με·;ε:
'
'
σιz.:ς έ-ι yε•ιε:.
γνωp:σμ-χ οολΎjlσινο
.-:ι•
(\ . κ-χι. σ,τ:ιισεpο
_,Q
• οχι
�
τί 'Πιστεύει Χ'J..'ίε�, ά),λά :b ..
,
... ,'ι-• ..
•��"'�-7tpα.ττε:
ε�J:., οσ
υ ω·ι π....

:�-ΞJ.

,

Ι

,

11

.

Τόπος θανάτου

Μιά iγέλη φαλ-χ:νώι-ι εξε6p6.
:rθr:'o:J','J,'/ κο·ιτά στή·ι άκτή Φόρτ
Π!Ιp;; -η; Φλώρ:&ι;. .Ε:JmΞUΙσ'λ.'Ι'
β-χρκ.ά.ρηδ•ε; κΧί κρ1.τ:κοί ύπ�.
λ�1
rο: οί δποί,οι τί; εσπρωξ 'Χ'/ πα.
λ: στ� θά.λοοσσα., iλλά. α.•jτές ς1.-
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·ιχογηχ,::ι,y στήν ά.μμοuαιά., 1.11έ &.
;:οτέ).,εσμσ.. νά π,z.θά.νουν 125 ά.πό
::ι,ύτές. Οί έ.π�στήι,1,ον•ες δuσκολεύ
'ηη.: Υ7.. εξηγήσου'/ α.ύτη την έ
π,θυμ.ί::ι, δψχ1δ:κου θ,α.νά.τοu. 'Ί σω,;
- iς συν•θij'ΚJες εβλα,ψα.ν τό m,
,.Χ':p�κ
�tYj1-,L% προσα.να.τσλισμοu των ψσ..
ί.�:·,ων. "�σως ηθ•ελσ..ν ν� δ�σουν
Λ,αιπ:ο:ο μηνυι.117, - 'Κ?.t- σ.. τους 0'ίc,:Χ,ΟΟύ; τGJν ο�ων(l)J'ι. Σ't'ο β:- �λίο
:,;,:1 «'Η ήμέρα. ένο; δελp:·ιιου»,
δ Ρ�μπερτ Μέρλ Ψ;Υ;άζεη,: μ:ά
ΤJ·ιε·ιτωξι μ,ετα.ξu, ε·ιο;; δημοσιο
yρiφο:1 χ,α.ί του Μπί, έ•ιό,;... ά.γ
γ λο��1,θ,;υ; δελψι,vιού.
- ουμε συ'Ο δημnσ:ογρώ:pος: 'Α.κ
, "
'
'
'λ Jινες η� � ε•'Α ΊVι?
7.
οτ:
ψοο
� J ', που
"'(/
;
Ξ.ί'.7,μα:ι μαθ, ημ,α.τσ.. σε ειοιχr, σχο
ι.ή, δτχ·ι ξ::ι,,ηρ:χτουν στή θά.)&.σ--:;χ, c.π:ιιενουν
Ί'λ
επιστρε
1.
'
'
,
·ψ ου,·ι
-:;:η-ι
' ξηpα' γ:α.' να.' πεθ'X'IO'JV. Γι,7.:: τό κά:101Jv α,ύτό;
' πεθ' 'ΙIQU\J.ιε στη,' ·ι
_ - ;-11·Ί\.r1.π;' : 'Ε• χν
, σο , ε στ�
,
ρχ,
θχ
ψ ξη,pα μιε
;Υj
ζη c11.11
ν
,:χ τον θά. α.τό \J.ια-ς.
-"Αν άντ:0,7.μβά,νr;,μ.7.: σωστά,,
rι γή εί·η.: δ δι κ/2; σα.; πσ.ρά,Ϊ)ΊΖ!:
σ(ις;

α,:.

-Κ 7,ί δ α.•tθρωrπο;: Είνσ.: δ
θε6-; σ::ι,ς;
-.λ±ν ξέρω.

"Αθιϊναι 1970...
Κ χτετ�1θφ�·ι έ·ιιί�π:ο? ο: ,.:χ �τΥj
,
ριο:1, στην δικη μ:σ..ς δεσπο:ν:100;
2
έτιίJ·ι, κα,τηγοpουμiνη,; γ:ά
συρp,;ή :χ.π7,των διά τr,; 1.11εθόιδου
τη; ι�ηεία.ς:
«Τά μεσά.νu,κ,τχ, μά; άνi6ωσε
'Jt'Y(I tα.pά:c:)''J. του σπι tιου της, ε
""Ι.α.\1Ξ ενα. \J.ιΞγά.λο τρίγωνο μi ΕU
:pλε'ΚtΞ.ζ υλε;, μiς εβχ).,z δ,λοu;
1ιiσχ Υ.tΧί άnψε ψω-τιά.. Σuγ;χρό'-

1970

'Ιως Μ.Ιλουσ.ε «τον "�pχοντσ.. των
Δα.υμό,·ι•ω"Ι» vά λύση τά. μά,γ,ισ..».
«'fποσχέ19φιε γά, "/,h;λ,οοη το
πνευι.ισ.. «τη; γι!(].y,ια.ς Έλέι-ιη,;,
άιπο την ΥJχτσ.ποντ:σμέvη γyπ,ειφο
Άτλχντiδσ..».
«Στή γη π.:χ.τω
βλ1έπω άστρο λ�μ1tιερό.
Αυτ:ο χ,' ή ΣτέΩJλια.
σού,·ιου•ι χ,άθε τρέlλλα.» !
'Όποιο; ελ:εγε το τ,ετ.ράχπιχο
σ..ύτό, σr..ι,7.1pcροολωμένοις νιύχτσ. Ο"€
μ:ά. τα.ρά.τσ'J., εχο·ι-τσ..ς στά χέρ:σ.
του μ:ά. κόrι:.κινη κ,οψδέ.λ,λια,, μή
-κου; οώδεχ,α ιμέτρwν (όσοι -ησ,::ι,y
οι! μ7Jθ'η-τχί τού Χρ:στοϋ) , γινό
τα.'Ι καλά,, η πσ..ντρευόwr, ναJλόγως μέ τί τον &ιrο7.Ι�,<οιλού
σε ! ...
«ΤήΊ πλησ:α,ζ7,'Ι γονα,τιαιοi ( ! )
'Κ:Χ.ί της cρ:ίλοϋσ.7.ν μέ σ,εοο,σ�μό mt
-κχτά,ν· uξι τήν άκρη του cρορέμ,α
τό; της, πού ε r.ρ,Gσ..νε μέχ,pι το πά.
t'tιην..ι. Μσ..ϋρο χρωμιχ δ χιτ.ώ�ια.ς,
,
,
"ι ,
με\ χιεντ�με', νοuς επσ.νω
�ΟΑυαJρ,:�
θμου; χ,ΟΙ,.χ,ι ·ιους στσ..υρους. Και
στο Υ;ε• iλ:, μσ..•ιτή)uι α.σπφο».
Στο ο:-καστήp:ο, δ συνήγορό;
τη; έ..δήλω'31ε δτι ·ή χ,α.τη;yοpου.:.1έ
·1η μπο?ουσε' δπως του ε�π,ε, �ά,
,
. . • 'J κωση τψ δ:κογρ::ι,φ:,α. στον
ά.iρα. Υ.7,ί Υ:Χ κά�μη 'W τwά,ν,: του
δ:χ,1,στr;,p:�•J νά... τpίζη1• Το
ΠD.ημμ,ε·λεl :σδ:Χείicη οέν έ1θ.έχ1θη
τή-ι πρ&τ-:χ-;, :·ι, μi το σ..ίτ:αλοy,·κ.ο•ι
15-τι δ.i"Ι -ι.,p(•�ε: ,έ1t
' άνα.γκ•ες το ΠΞipoo1.11-;, . . \.α,ι ΕΙΠε�αΙΛε, , π�ι ν�ν φ�ΑJ:χχ,ι :,εω; 5 μ'Υ]'Ι'ύ'Ι, η OΠIJ<t'J., Ο·
μως, θά, κ.pιθη 7ψΟ:J1ε,χως "tς τι
'Εφετ,είο•ι.
Kxt μ,οοζί τη.ς θά. ·χ.ρ,Lθη, ποολι,
ή σύ-γχρονη 'ΑJθψχ. ΔιόrtV., διrοω,ς
&.νεψέριθη, πά,μπ:ολλοι ΆGψα.ίο:
πwσ.ί νουν ,στγ-,,ν Στέιλλσ.. y,ιά βοή-

α

τ. ' ,

'Ι'!

�

'
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θεια.. 'Α1Κόμη1 mί ενα.ς ά.ριστερός
φά,λιtης κ.α.ι έπί τσλέrη πτυ,χιοϋχος
της ομ.ι�-χ,ής!

Έπιτάφιον

Ό Μ.να.τος τοϋ γνωστού "Αγ
γλου φιλοοό φ<.ιυ λόρδου, Μπέp
τpα.?τ Ρά.σσελ, δ &τcοwς διαδοχt
κά. έστpά,ρη, ά.'Ιά..λ'Υ'( Ι'J, μ.έ τή'Ι έ
πσ-1-.ή της ζωη;; του 'Κ'Χί Π) 'Ι πε
ρmτωσι, ό'ΤCέp η ένωντίογ έ'Ι'εp
γε:G,,ι τοϋ ά.νl'J,τολ!:,</Jϋ η δυτ1:κοϋ
·ιιcημ,c;υ, έι.;χοιλ:6.σθη σ' δλΙJ'Ι τό·ι
χι6σμο μέ σεφi &,,ι,α.λ•yτ::•ι<.ώ'Ι :;1 κα.ί
·�μ·ιηιtικG,ν cί.pθpω'Ι. Άπό κάθ,ε
-rολευρά. τόν κ.α.τηγόpησ'Χ'Ι, δ:6τ:
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cί.Jλλ,α.ξε γ•ιώμη, utOO'I ένόμ:σε Ot
εLχε σφά,λλει, η διότι εσ:p7λλε
μενο·ιτα,; στl'J.,σεpυς σε μ:α. ϊ'Ιώμ-η. 'Α,)J,ά. δ Ρσ,σ�ελ έκήpυιττ�ε
τή·ι Π\!ευ,μα.τι-κ+ι ά'Ιεξα.ρτησί'Χ, &.
κόμη Υ,α.ί έ:η:ιτ:ι;;'/ α.ύτ,c,ϋ tΟϋ t�,
JT ,
ο:ου.
,.αι ε'Ι'α.; α.π τους σc1.υμα.στ1.ς τc,υ έm:pό.τε: 'ΙΖ, ώ ;; έπ:τσ,:p:ο·ι
γ:ά. τl:Ι'Ι δισηημο ψιλόσοφο, τ11ι
Κ.':/ιt!Χ.'Κ}οείοι7, της τελευτχ(,,χ;; tv'J 6μ:λία; πήν τ·Υjlλεόpα.σι, λίγο πρό
τvϋ θα·ιά.τι;;υ
του: «Μή'Ι εlσΕ,ε πc.. ,
.,
_1
''° αιπω.υτως
εοα.:ος υ:
tJ:-., δ ,τ:cη.. '
β'/2
πι;;τε - ά.κόμη Χ'Χί i,; σ�ί.; τό λέ
γω εγώ».
Ο ΧΡΟΝΟΓΡ.\ΦΟ�
'

[\

tι

J.

-,

'

()

'

,

[\

ΆnoutnGεtε
ΚΑΙ ΣΒΙΣ
τόv χρuGόδετο τόμο
ΙΛΙΣΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1956 - 1958

Οί συνδρομηταί του I Λ Ι Σ Ο Υ
δικαιοΟνται νά τόν άyοράσουν
ΜΟΝΟΝ δρχ. 60 αντί της τρε
χούσης τιμης των 70 δραχμων.

ΜΕΡΙΚΟΙ φιλοι του 1Λ I Σ Ο Υ στελνουν την
συνδρομή τους άφου ά
ναyκασθουμε, με λύπη
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσει,:;, οί
δποϊες κοστίζουν καί
χρονο και χρηματα, η
νά στείλωμε είσπράκτο
ρα, που κοστίζει ;:πίσης,
δηλαδη άφαιρεϊ άπο τό
περιοδικό ενα μερος τϊ1ς
συνδρομης.
Οί πολλοί είναι τα><τ .
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μαζ•
τους!

-----------
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ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΕ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γρα ψεία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραyα
-τσανίοu 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
Sμωνος), εlναι άνοικτά μόνον κάθε
Δευτέ ρα καί Παρασκευή 10.30-12.30.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοuμεν άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς τήν διεύθυν
-σιν: «Κωστην Μεiλισσαρόποολον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Απ.ο
στολαί μέ τpα11'Εζιτικάς έπιταyάς η
.έντολάς, μας δυσκολεύουν. Νά άνα
yράψεται καθαρά τό όνοματε,πώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων έτων δρχ.
60. Τ�μή τεύχοος δρχ_ 1 Ο.
Δέν ύπάρχοον μεμονωμένα τεύχη
ύπ' άριθ. 1 -4, 8, 11-18, 23, 25 26, 28 -30, 32 • 33, 40, 44, 49 50, 55 -58, οϋτε τόμοι 1956 -1959,
1962, 1967 -1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπιστράψησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν. «μετώκησε» η «άγνωστος». Γ!α
ρακαλουνται δσοι τούς yνωρίζΙΥ-JV νά
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσοι,ν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Παν. Βά<οαλης, Λι,κείου 13. Ματθ.
Ζαρας, 'Ά κρωνος ί Ο. Δέσπω Κορρέ,
Κερκύρας 90. θεw. Σταμούλης, χη
μικός, Δωδεκι:::vήσου 2. Βασ. Σωτη
ρίου, Γ' Σεπτεμ5ρίου 50. Βασ. Φρυ
δας Τήνου 59. Χρισιόψ. Χριστοψορί
!.ης, Λευκάδος 14.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
· Απόστ. Γκόρης, 'Επανωμή Θεσσα
λονίκης. Γεώργ. Ζέκος, Σταθμός Διο
δίων 'Ισθμοϋ Κορίνθου. Βασ. Λεοντα-

1

ρίδης, 'Εθνικης 10, Σκύδρα 'Εδέσ
σης_ 'Αριστ. Ρωμαίος, 'Αριστομένους
72, Καλαμάτα. 'Ανδρ. Χριστόποολος,
Γρί5α 41, Ρόδος.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'Ιλισοϊ»>, τόμοι καί βι5λία,
στό Βι5λιοπωλεϊον 'Αντωνίοu Στυλια
νοϋ, Λεμεσός_
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ·Ι·ΝΟΝ ΒΙΟΝ
'Αλ. 'Αλταιτζόyλοu, Θεσσαλονίκη.
'Αθαν. Δσίψπλης, Δράμα.
'1 ω. Δρα•<όκαρδος, Ζάκυνθος.
Κυρ. Πσπαδήμας, 'Αθηναι.
Τίτος ΠΙ.ππας, 'Αθη•.ιαι.
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟ'f ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(μέ τή σειρά λήψεως)
Β

Η. Βοyιατζόyλου: Οί έξόριστοι
(Π-:>ιητιγη σύνθεση), 'Αθήνα 1969.
Θα,νι.'χσης Παπαθανασόπουλος: Τεψρο
δόχος (Ποιήματα), 'Αθήνα 1969.
Γfώρyια; 'Ε.μ. Πάγκαλος: Περί τοϋ
yλωσσ�κοϋ ίδιώματος της Κρήτης
(τόμος Πέμπτος - Β' ήμίτομος),
'Αθηναι 1969.
'Όλγα Βότση: Κρύπτη καί Σύνορο
(Ποιή,ματα), 'Αθήνα 1970.
Ν. Σρί Ράμ: «Αί βαθύτεραι δψεις
της Ζωης», 'Αθηναι 1970.
Γ. Μ. Πολιτάρχης: Γνώρισα τόν Πει
ραια, 'Αθήνα 1970. 'Υπατία Δελη,
Γεώργιος Δελης, Χρίστος Δeλης,
'Αθήνα 1970.
'Ηλίας Σιμόπουλος: Τά ρόδα -της Ίε
ριχως (Ποιήματα), 'Αθήνα 1970.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Πνευματική Κύπρος (Δεκ. 69, 'iαν.
70, Φε5ρ. 70).

1970
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Σάλτιισμα (Δεκ. 69, 'lαν. 70, ΦεGρ.
70).
Σμύρνα (Δεκ. 69, 'lαν. 70, ΦεGρ.
70, Μάρτ. 70).
Ό Κόσμος της Ψυχης, (Δεκ. 69,
Ίαν. 70, ΦεGρ, 70).
Πνευματική Παράδοση, (Δεκ. 69).
Διεθνής Συνεργασία, ('Ελλην. Συν
δέσμου Ο.Η.Ε.) (Δεκ. 69).
Κρητική 'Εστία (ΦεGρ. - Μαρτ. 69).
Βημα των Συγγραφέων, (Σεπτ. Νοεμ. 69).
Δασικά Χρονικά (Νοεμ. - Δεκ. 69).
Δεκ
(Νοεμ,
'Ηπειρωτική Έστlα
69).
Περιοδικόν •Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά
δος ('Ιαν. - ΦεGρ. 70).
1
Η Χαραυγή της 'Αληθείας, ('lαν.
70, ΦεGρ. 70).
Κρικος - Λονδίνου ('lαν. 70, ΦεGρ.
70, Μάρτ. 70).
1
0 Φυσιολάτρης ('lαν. - ΦεGρ_ 70,
Μάρτ. 70).

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΟΠΟΙ «ΙΛΙΣΟΥ>>
Άμ,μόχωστος: Άv.δ. Τσόκκος.
Βόλος: Γ. Κου11<ουβίνος
Δρόμο: Φιλ. Τζάλλας.
Ζά](υ,νθος: Ν. Ταμnαλfις.
Ήρόκλειον: Λ. Κουνrrfις.
ΘεσσαλονLκn: Γ. Βαρδνος.
Θεσσαλονίικn : Ν. Δραγώv.ας.
Καλαμάτα: Ά. Ο!κονομόnουλος.
Κάλυμνος: Δρ. Κwλέπnς.
Κοζάνη: Στέλλα Τσιομnάνου.
Λαμία: Εύ. Παnαντωvίου.
Λάρισα: Π. · Αργυρόπουλος.
Λεμεσός: Άντ. Στυλι:1νοϋ.
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλfις.
Μυτιλr'ινn: Γ. Κaκαδέλλnς.
Ξάνιθn: Εϋελnις Ράνος.
Πάιrραι: 'J!.Jθ. Κοντοσόκnς.
Πάφος: Κ. Καθnτζιώτnς.
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης.
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτnς.
Χαλκίς: Ί ω. Χριστοβασίλnς.

!

Έκδότης- ιευΟυντής
Κ Ν. fΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έθνικης Τρσπfζης 3 - Φιλοθέη
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
Ι
JΟΡΔ ΝΗΣ Α ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ
Ποσειδιονος 51 - Π Φάληρον

J

..�
ΝΥΙ,1Λ�"'.ι,Α,Ν,,�<Λ•ν\,�•,,•�•,,"Α••Λ'.ΑΝ"•Wiιι�

ΤΙΤΟΣ ΠΕΠΑΣ
"Αν δ θάνατος είναι ή άκραια στι
yμη, κατά τήν δποίαν δ άνθ ρωπος
μεθίσταται άτιο την πρόσκαιρον ζωήν
είς τήν μακαριότητα της αίωνιότητος
καί όταν μάλιστα τύχει νά ε1ναι έκ
λεκτός και άγαπη τός, όπότε ε1ναι
βεGαιον ότι είς τήν αίωνιοτητα αύτήν
θά δικαιωθη μέ μίαν γαληνιαίαν ά
ναπαυσιν δι' δσα καλά καί χρήσ�μα
επραξεν, πάντοτε άφήνει ό άπερχο
μενος, αίσθημα βαθείας θλίψεως είς
τούς άπομένοντας.
'0 άείμνηστος Τίτος Πέπας, έκλε
κτος καί άγαπητός συνεργάτης καί
φίλος, δικαιοϋται καί μακαριότητα
καί γαλήνην. ΕύσεGής Χριστιανος,
θερμος πατριώτης, έγκρατής έπιστή
μων, στοργικός οίκογενειάρχης, εύγε
νικος καί είλικρινής φίλος καί άκού
ραστος έργατης είς πασαν φιλανθρω
τιικήν καί κοινωνικήν κίνησιν των 'Α
θηνών καί ίδιαιτέρως τοϋ προσφι
λοϋς του Πειραιώς, άφίνει είς δλους,
που ε1χαν τήν καλήν τύχην νά συν
εργασθοϋν μαζί του η καί άπλως νά
τόν γνωρίσουν, τήν πλέον θερμήν καί
συγκινημέ.νην άνάiμνησιν. 'Η εύγενεια
του, ή προσήνεια, δ θερμός τόνος της
εύγλωττίας του, ή στόχασις, ή πνευ
ματικότης καί ή σοGαρότης του, _ή
άφιλοκέρδειά του ε1χαν δημιουργη
σει γύρω του κύκλον φίλων καί συν
εργατών, τιού καί θερμά τόν άγα
ποϋσαν καί πολυ τον έσέGονrο. 'Ιδι
αιτέρως οί στεν&τ:εροι συνεργάται
του τοϋ Τεκτονικοϋ • Ιδρύματος, της
'ι\νrικαρκινικης 'Εταιρείας, των Πει
ραικών φιλανθρωπικών όργανώσεων
καί σωματείων ήσθάνοντο τήν πρός
αύτόν άγάπη ν καί τήν έκτίμησιν έν
τονώτατα. Καί θά κρατοϋν την μνή
μην του μέ τά αύτά αίσθήματα.
Π. Γ.
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ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ η

να μας: δτείλουν διευθύνδεις: ίmσψnφίωv
δυνδραμnτων, για να τους: ο'υείλ ωμε τεύχη.
είγματα πΟJρελθόv.των έτων δωρεάν.
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