Εί βούλει πλούσιόν τιvα
ποιησαι, μή

χρημότωv

προστί8ει, της δέ
έπι8υμίας άφαίρει.
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ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙ::Σ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙ::ΣΟΤ (ΔQΟ,yα-rσανwv 5)
(Δευτέρα καi. Παρασκεuη 10.30 - 12.30)

Τό Κλειδί της θεοσοφίας lίδ. 50 δεμ. 7 Ο
20
Στή χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Μcλέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 7 Ο
20
Προς την ΜύησLν
10
:ι.
Μετενσάρκωση
10
:\)
Κάρμα
10
C. Leadbeater
Σ' εκείνους που πενθούν
10
Besan t-Leadbeater
Ό 'Αστρικος Κόσμος
30
Ed. Arnold
Τό Φως της 'Ασίας
10
Th. Pascal
Ή θεοσοφία είς ολίγα κεφάλαια
J. van der Leeuw
Θεοl έν εξορία
10
Ν. Sr: Rarn
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30
30
»
At 6α-&ύτεραι οψεις της Ζωης
•••
•••
15
Φως: στην 'Ατραπό
Krishnamurti
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
20
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας
20
Ή Πηγη της Σοφίας
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931- 34 εκαστ. 30
10 Όμιλ(αι είς Όχάt 1944
80
70
'Ελευθερία, ή άρχή και τό τέλος
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Β' σFLρα) 70
...
'�κπα(δευσι και σημασία ζwης αδ. 45 aεμ. 6�
50
Τό σημειωματάριο ένος Μύστου
Ίω. Βασιλης:
40
Κ. Κιτρινιάρης
'Απολλώνιος δ Τυανευς
50
Γεώργ. Μαλτέζος
Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια
Κ. Μι-λισσαρόπουlικ
'Αποκρυφισμος και Μυστικισμος αδ.25 δ. 40
�
αδ. 40 δεμ. 60
Μ ελ ε τή μ α τα
δδ. 60 δεμ. 70
Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α
»
Τα βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δφ. 70
»
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεων)
20
<rΆγνώσηρ Θεφ:)
10
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ <ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66, 69 χαρ.
τόδετοι εκαστος δρχ. 60.
cΙΛΙΣΟΣ� Έmλογη έτων 1956-1957-1958 χρυ.δόδε.τον 70
Δια τουι; δυνδρομηται; του «ΙΛΙΣΟΥ� 60
'Αποστε(λατε τό άντίτιμον, διά. νά. τά. λά6ετε ταχvδQομικως.
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡ ΑΧ. 10
Η. Ρ. Blavatsky
f>
Annie Besant
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Πόσες ημερες ...

Πόσες ή μέρες γαληνές εχετε, 'καλά μου χελιδόνια 1
( Πόσες ή μέρες μας ηταν αίθριες;)
Οϋτε συννεφάκι στον ούρανό κι ό καιρός κεφάτος
'Ένα -πυκνοδέντρι άττό τζιτζίκια τραyουδοϋν
ά-πό τό -πρωί ως τό βαθύ το βράδυ.
Τό ξανθό στάρι κου<5αλοϋν τά σταροκάρα<5α
στοϋ κάμ-που τlς ά-ποθηκες.
Σέ λίγο τά ψηλά <5ουνά θά θυμηθοϋν τ' άστρα-πΜροντα,
θά ντυθοϋν τίς καταιγίδες.
UΩ 'Πάψ<::, καρδιά μου, \Ο: ρωτας -πόσες ήμέρες
μ' εϋκαιρη χαράν έχάρηκες καί είδες.

Γιορ-ι-η θα yίvn ό κόσμος ...
Έλατε νά θερίσουμε τούς κάμττους τούς χρυσούς, τά χρυσα μαλ
(λιά της Γης ο-που στον ηλιο λάμ-ποuν,
Έλατε νά τρυγήσουμε τά σταφύλια τά γλυκά, μ' δλα νά συμψι(λιωθοϋμε
μιαν άρμονία μέσα μας νά -πλάσουμε <5αθιά
yια νά τά χαίρεται δλα, να yελα -πίσω ά'Πό τα δάκρυα
των ά-ποχωρισμων μας .
(Μιά ττόρτα της καρδιας σας άψηστε την άνοιyμένη, άνοικτή
στή γιορτή, yιατl γιορτή, yιορτη σέ λίyο σιyά - σιγα θα yίνη 'δ
Κόσμος.
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ΆποuτίιGε τε
ΚΑΙ Σ:ΕΙΣ
τόv χρuGόδετο τόμο
ΙΛΙΣΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1956 - 1958

Οί συνδρομηταί του 1 '/\ 1 Σ Ο Υ
δικαιοGνται νό: τόν αγοράσουν
ΜΟΝΟΝ δρχ. 60 αντί της τρε
χούσης τιμης των 70 δραχμων

ΜΕΡ I ΚΟΙ φίλοι του 1·
Λ I Σ Ο Υ στελνουν τήν
συνδρομη τους άφου ά
ναyκασθουμε, με λύπη
μας, νά τους ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσεις, οί
δποίες κοστίζουν
καί
χρονο και χρηματα, η
1,ά στείλωμε είσπράκτο
ρα, πού κοστίζει .:πίσης,
δηλαδή άφαιρεί άπό τό
περιοδικό ενα μέρος της
συνδρομης.
Οί πολλοί είναι τα�τ··
κοί.
Έ ν ώ ο ο υ μαζ•
τους!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••

«ΙλΙΣΟΣ»
'Ετησία συνδρομη Δρχ. 60. - ΈξωτερικοG Δρχ. 75.
Διό: ταχυδρομικης έτιιταyης: Κωστην Μελισσαpό'Π'ουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)

Ο

ΜΕ

.

« 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στέλλονται τιεύχη - δείγμα.τα. 10αρελιθόντων &των ΔΩΡΕΑΝ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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AN TITEKTONIKOI
ΠΑΡΑΛΟΓΙΕΜΟΙ
Έδημοσιεύθη τελειrrαίως είς
τον ήμερήσ•ον τϋη:ον μία «Δια
κήρυξις 'Ελλήνων 'Επιστημό
νων», δια της δποίας «έ,φιστδ:
ται ή πpοσοχη των 'Ελλήνων
Όρθοδό[ωv, δπως άποκρού
σουν πασαv 1άπό,τειραv 1Τ ρ 0σ ε λ κ ύ � ε ω ς είς τόν Τε
κτονισμ.όν),
κατ· αρχήν, ή σύστασις εί
ναι τελείως ά15άσιμος 'καl πε
ριττή, διότt δ Τεκτονισμός
χι μόνον δέv άσκεί κωλένα ,τρο
σηλυτισμόν, άλλα και ρητως
τον άπαyορι:.ύει, δια του Γενι1<0G Κανοvισμου του, εtς τας

ο

όργαvώσεις καl τα μέλη του.
Έπl τιλέυν �!ναι πάρα πολύ
αύστηρός είς τήν ίκαvο,τοίησιν
των αίτήσεuν εtσδοχης, τας δ·
ποίας υnο�άλλουν έ λ ξ υ
θ έ ρ ω ς καl ά � ι ά σ τ ω ς
έκείνοι, οί 'δποϊοι αίσθάνονται
κλίσιν πρός τήν Τεκτονικήν ψι
λοσοψίαν κ-::rl «κρούουν τήν θύ
ραv» rου. Διό: νό: yίνη τις δε
κτός είς τιη Τεκτονισμόν, πρέ
πει νό: συyκεντρώνη σειρό:ν
προϋποθ§σι:ων: Νό: είναι αρ
ρην, νό: σyη ήλικίαv τούλάχι
στον 23 έτωv, νό: είναι έλεύθε
ρος και χρηστων ήθων, άμέμ-
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πτου i:ιιαyωyης, οίκονομικης
έπαρκείο:ς κσ.ί μορφώσεως ίκα
νης προς J<ο.τανόησιν των Τε
κτονικών Διδαyμάτων καl. τοϋ
σκοποϋ τοϋ Τεκτονισμοϋ. Καl
δταν rrάντ-χ ταϋτα διαπιστω
θωσι, πρέπει έπl πλέον ό ύπο
1
ψήψιος νά κριθfi ύπό των με
λών της cίκείας όρyανώσεως
καl νά ύπιΞr.:ψηψισθfi άπό τά
9) 1 Ο. Σ υ1,::. ,..,-CJς, δεν τίθεται θέ
μα νά πrc:Jέξn κανείς εξωθεν
«μήπως πρc crελκυσθft» άπό τόν
Τεκτονισ�1όν, άλλά, τό άντίθε
τον, νά ;τροοέχουν οί Τέκτονες
μήπως «προσέλθn» κάποιος ο
χι άξιος νά άποτελέσn μέλος
της άρχn:ιυ,άτης αύτης παyκο
σμίου άδcλΦότητος, της δποίας
μέλη ύrrfirξαv ι'5ασιλεϊς των
Κρατών ϊτjς Εύρώπης καl δη
δλοι σχεSόν της Μ. Βρετανίας,
15 πρόεδρ�)ι των Η.Π.Α., με
έπικεψαλης τόν Ούάσιyκτων,
ι'5ασιλεις των 'Ελλήνων, 12
πρωθυπουρyοl της 'Ελλάδος,
Ίεράρχαι της Άyyλικανι'κης
Έκκλησίc-ς, Πατριάρχαι της
Όpθοδ')ξία-; έκ των διακριθέν
των είς τούς άyωνας ύπερ πί
στεως 1ωl rιατρίδος, μεyάλα
καl προ,·rψιοϋχα πνεύματα της
άνθρωπίνnς κοινωνίας (Γκαϊ
τε, Βολταϊ,.οc, '/'\Jέσιyy, κ.λ.π.).

*

'Αλλά, &ς ίδωμεν τlς δ ούσιαστικός λ6yος, τόν δποϊον οί
«'ΈλληνΕς tπιστήμονες» της
διακηpύξε::.)ς προι'5άλλουν, διό:
νά αποτραπft ή είσοδος 'Ελλή
νων 'Ορθοδόξων είς τόν Τεκτο
νισμόν.
ΙΞ.ίναι - λ�yουν- θρησκεία
ξένη καl οη ά'ντιχριστιανική !

19ΊΟ

Έ πικu:λ eιι'Jνται, πρός τοϋτο,
απόψασ,ν Πρωτοδικείου, διό:
της δποίας απερρίφθη α'ίτησις
αναyνωρίσευς σωματείου ύπό
τόν τίτλον «Έλληνικόν Τεκτο
νικόν Tc.yu'X δ Δήλιος 'Απόλ
λων».
Κατ' ίφyήν, δέον νά λεχθft
δτι δ tv Έ\λά!δι Τεκτονισμός
ο ύ δ ε μ ί α ν εχει σχέσιν με
τά πρόσc,ητα, ατινα ήτήσαντο
την αναyvίψισιν όρyανώσεως
ύπό τεκrονικην όνομασίαν. Δεν
είχεν, ά λuς τε, ανάyκην άνα
yνωρίσ,:ως (χπό Πρωτοδικεϊον
ώς ενα κοιvcν σωματεϊον, κα
θόσον δ Τεκτονισμός, ύπό την
νομικην μοr,ψην τοϋ «Τεκτονι
λειτουρyεί
κοϋ Ί Sι)ύ ! ιατος»,
έπισήμωc;, ώς Τε'κτονικη Δύνα
μις, έν Έλλάδι 'άπό τοΟ 1867,
τηρών τούς νόμους τοΟ Κρά
τους, ώς κσί τούς διέποντας τόν
Παyκόσμιον Τεκτονισμόν νό
μους ,<αl τά ηθη τά διέποντα
την κοινω.ι:αν μας.
Καl ·,αί μεν ωψειλε τ·ό έν
λόyct) Πρωτe,fηκεϊον νά απορρί
ΨlΊ την c:ίτ11σιν τοΟ σωματείου
«Δήλιος Άπf,λλων», έψ' δσον
εκρινεν 01 � δεν συνεκέντρωνε
τά έκ τοC Νόμου τυπικ·ά στοι
χεϊα, cιά τούc έν τt;:> σκεπτικ<';:>
άναψερομs, ους λόγους, αλλά
δεν έδι καιcϋτο, νομίζομεν, νά
έπε'κταθfi - ά ν α ρ μ ο δ ί ω ς- είc Sιατύπωσιν σκlέψεων
περί τοϋ Τf'κτονισμοϋ, δοθέν
τος δτι C'u-:oc- λειτουρyεϊ ν ο
μ ( μ ω ς καl ωψειλε να μη
άyvoft το�το Ό Τεκτονισμός
είναι άvεyνι.Jρισμένος ύπό της
Π ο λ ι τ ε ί α ς ώς υlδρυμα
καl λειτvυρ yεϊ ι'5άσει τοΟ Βασι-
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λικοϋ Διατάyματος της 2.12.
1927. Αά f]ro δέ χρήσιμον νά
έπληροΦnpι::'ίτο τό Δικαστήριον,
ποίοι αναφ�:)ονται είς τό Β.Δ.
ώς ύπο�a:λr'>ντες τήν αίτησι ν
ίδρύσεως, 1τοι: οί Δ. Παπού
λιας καθηyητής της Νομικης
Σ χολης, Π<'iνος
Χατζηπδ:νος,
Γεώργιος Ράλλης και Χρίστος
Λαδδ:ς Ύ..,.οuρyοί, ώς καl δ
Μιλτιά:Sης Πουρης, ουτινος εΤ
ναι γνωστή ή συμe5ολή είς τήν
άνέyε�σ, v -coO μεyαλοπρεποϋς
Ναοϋ της Άyίας Τριάδος έν
Πειραιεί, C:κ προέδρου της Έ
πιτροπης ά,εyέρσεως τοϋ Να
οϋ τούτου. Ό τελευταίος οδτος
�το έπl σι::ι, άν έτων καl Πρόε
δρος ωϋ Τεκτονικοϋ Ίδρύμα
τος.
Έν 11:άσ!Ί περιπτώσει, τό δι
καστήριον {3εώρησε τόν Τεκτο
νισμόν άπα), ορευτέον ώς... θρη
σκείαν ξέ.ην 'καl αyνωστον ( ! )
καl άντ:χμιστιανικήν, στηρι
χθέν είς τσιαύτην yνώμην της
Ί ερας Συ\·όδου της 'Εκκλησί
ας της Έ 1). 6-δος τοΟ ετους
1934.
Καl έδω, 11:ι άνη τοΟ δικαστη
ρίου, 1'--ι-'>τι 1ό. δικαστήρια οφεί
λουν Jά. μή άποφασίζουν «πρίν
άμψοίν :.!ύΟ::,ν άκούσουν». Έν
προκειμένcp, ύπάρχει γνωμά
τευσις της eεολοyικης Σχο
λης του Πο.,ιεπιστημίου Άθηνων έπl τοΟ Τε�τονισμοΟ, έκ
δοθείσα κα·rόπιν της ύπ' άριθ.
2530) 33 τιαραyyελίας της • ι ε
ρας Συvόδου. Καl ή θεολοyι
κη Σχυλη διά. παμψηφίας σχε
δόν ( μειοιιιr,ψήσαντος ένός μό
νον) άτrεψάνθη:
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<ιΌ Τεκτcνισμc.c;
δέν ε1ναι
θρnσκευτικι'ι όργάνωσις
ούδέ
σωματ<::ίον έnιδιωκον θρησκευ
τικούς σκο,1ούς ...
... Έλλε[πουσιν όnό τοϋ Μασ
σωνισ
, μοG ούσιώδn χαρατκτnρι
στικά 1Fι:; έννοlας τfις θρnσκεl
ας και δέν ικέΊ<τnιται ουτος ίδί·
αν δογματικήν διδασκaλίαν.
...Δεν tχει άντιθρnσικευτικόν
χαρακτiiρσ.
ρn
Τούναντlον
τως τοvιζει τnν πίστιν εlς Θεόν
και εiς όθcνασlαν τfις φυχfις.
... Δέν έ-.ι.:ει άντιχριστιανικόν
χαρακτFιρ:z... Ού μόνον ούδό
λως συντελεί, άμέσως fι έμμέ
σως, :::ίς ;.ιείωσιv τfις n Ιστεως
του xpiστiavoG, άλλά σέβεται ά
πολύτως τόν Χριστιαvισμόν, τά
δέ μέλn τcυ, και αύτων των
άνωτά rwv eaθμωv, δύνανται νά
είναι nισ1ότcπα μέλn τFις έκn<λn
σίας, είς flν άνήκουσι.
Kal αί ήθικαl apxal του Μασ
σωνιομοϋ δέν δύνανται νά
θεωρnθιι}σ.ν άvτιστρατευόμεvαι
πρός τάς τοϋ Χριστιανισμοϋ.
'Εν Έλλόδι οέ, ό Μασσωνι
σμός ού μόνον δέν ύnέθaλφεν,
άλλ · ούδέ nνέχιθn έnαναστατι
κάς,
άνατρεnτικάς,
άντιθρn
σκευτικάς καl άντικοιvωνικάς n
και άnλώς ύπεραριστεριζούσας
τάσεις, άλλά άnεδεlχθn ώς σω
δλως
συvτnρnτικων
ματείον
τάσεων καl ό,ρχων».
Τό δικr.rστήριον άναφέρει
είς τήν πεοί ης δ λόyος άπό
ψασίν του, οτι τοΟτο «κατά. τά.ς
διατάξ.::!ς ·,nς Πολιτικης Δικο
νομίας λα.1C5άνει ύπ' οψιν αύ
τεπαyyέ) τc.,ς τά.ς γνώσεις, ας
αντλεί έκ των πορισμάτων της
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κοινης πεLρας και άντιλήψεως».
Τα «-πορίσματα της κοινης
'rtείρας καl άντιλήψεως» είναι,
Ήpάyμιχτι, cr.του&αί:ος παράyων
Ήpός δια:μό�Jψωσιν yνώμης πε
ρl Τεκτοv.σμοϋ.
Δεν 'Ιtpέπει λσι'Π'ΟV να μας
διαψεύγu το yεyονός οτι διά
,τ ρ ώ τ η ν φοράν, κατό: τά
253 ετη τοϋ Τεκτονισμοϋ, πα
ρουσιάζ1:.ται είς την παyκόσμι
οv κοινwνί()'\! ά'rtόψασις δικα
στηρLου, χαρακτηρίζουσα τον
Τεκτονισμόν ώς θρησκείαν !
"Αρα, ή -;ταyκόσμιος κοινή
,τεϊρα ' καί άντίληψις δεν θεω
ρεϊ τον Τεκτονισμόν ώς θρη
σκείαν. Ό Τεκτονισμός λει
τουρy�ϊ εtς ολον τον έλεύθε
ρον κόσμον ( καl ά,τηyσρεύθη
μόνον άnό τά δικτατορικό: κα
θεστωτα οf ουδήποτε χρώμα
τος, ψασισμόν, χιτλερισμόν,
κομμουνισμόν κλ'rt) ώς σύστη
μα ψιλοJοφικόν, προοδευτικόν
και ψιλ:χνθρωπικόν.
'Εάν ό Τεκτονισμός ητο θ'ρη
dκε(α, ιότr., κατά την «κοινην
άντ(ληψ''-''>, Αα συνέ�αιναν τα
έξης παρά:δοΕ,α:
1) Ό Βσσtλευς της Άyyλί
ας φέρει τόν τίτλον τοϋ «Ύπε
ρασπιστοιJ της Πίστεως». 'Αλ
λά, εtς την μακράν σειραν των
�ασιλέων, ()ί πλεϊστοι ύπηρξαν
καl Τέκτονες, μάλιστα Μεyά
λοι Διr'>ϊωκαλοι τοϋ Τεκτονι
σμοϋ, cπως είναι σήμερον, λό
Υct) ύ,τάρξc:ως �ασιλίσσης είς
τόν θρόνοv, 16' έλληνικης κατα
yωyης δουζ του Κεντ. 'Άρα,
ά,τό τό tνα :1έρος οί �ασιλεϊς
είναι <(ύπερασπισταl της χρι
στιανι:<ης πίστεως» και ά'rtό τό
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άλλο εχουv προσχωρήσει εtς ξέ
νην και δrι άντιχριστιανικήν
θρησκείαν !
2) Πsρικοπή έπιστολης του
καθηyητJG Μπαλάνου είς τό
περιοδικόν 'Ανάπλασις: «Έ
yνωρίζομεν πόσον ή 'Εκκλησία
μας τιμδ: την Άyyλικανικην
'Εκκλησίαν, μεθ' ης καl ένωτι
καl πρ:>από:θειαι διεξήγοντο
και διεξ6:yονται. Καl έσκέψθη
μεν, θα ητ:, δυνατόν ή 'Εκκλη
σία μας να εύρίσκηται είς τό
σον ψιλ,κους δεσμους καl να
συζητfi ενc)σιν μετ' 'Εκκλησί
ας, οί πλεϊστοι ίεράρχαι της
όποίας είναι άναψανδόν Μασό
νοι, αν έψρόvει οτι ή Μασονία
είναι άϊπ.ιχριστιανικόν σωμα
τεϊον; 'Ότι δε οί πλεϊστοι των
'Άyyλων �πισκόπων είναι Μα
σόνοι ί1-ρυιψyοΟντες μάλιστα,
ε'ίς τινας "Τεριστάσεις, και με
τα Μασονικα σύμ�ολα, είναι
άναντίρρητ,)ν. θα ητο δυνατόν
να ψαντασθ'ωμεv οτι 'δ ψιλόχρι
στος )(αl ει,σε�ης Άyyλικός
κληρος άl!ήκει εtς σωματεϊον
έχθρικϊ7>ς Ήpός τον Χριστιανι
σμόν διακι::( :,1 ενον καl έξυπηρε
τοGν ίουδ�ίκούς η άθεϊστικούς
dκοπούς; ·>.
'Άρα, οί Ίεράρχαι της Άy
yλικανικης έκκλησ(ας άνήκουv
€ίς... Sύο Θρησκείας καl
ίε
ρουρyοΟν, F.ν(οτε, φέροντες τα
διάσημα άμψοτέρων των θρη
σκειων !
'Ή εχοvν μεταστfi είς την
«θρησκ::.ίο:ν» τοΟ Τεκτονισμοϋ,
χωρlς να το γνωρίζουν, οοτοι
οί σοψοl Ί εράρχαι 1
3) Καl ')ί υΕλληvες 'Ορθό
δοξοι Πατριάρχαι, 'δ' Φώτιος,
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'δ Βασ[λε· oc, 'δ Μελέτιος καί
τόσοι Μη-c?οrτολιται, οί όποιοι,
άποδεδε•yμένως, ύπηρξαν Τέ
κτονες, εΤχcν προσχωρήσει είς ...
α:λλην θpηcι<είαν καί ύποκριτι
κως παρίσταιιον τον Χριστια
νόν Ι
4) 'Επίσης, οί �ασιλείς καί
πρ[γκηπες, οί τrρόε,δροι δημο
κρατ[ας κcτl τόσαι έξέχουσαι
προσωπιJ<"ότητες, οίτινες ύπηρ
ξαν τέκτονες -καί εΤναι δ κα
τάλογος και μακρός 'και λαμ
πρός- τrρ{πει νά χαρακτηρι
σθοϋν ι'Ί.>ς ψευδως τrαρουσιά
σαντες και παρουσιάζοντες αύ
τούς ώς χρ στιανούς, ένω δεν
είναι, καt -�ς δειλοί, μη τολμων
τες
άνc μολογήσουν την θρη
σκε[αν, είc την ότιοίαν τάχα
άνή'κουν, τόν Μασωνισμόν !
5) 'Αλλrχ τί θά είτrουν οί
ότrαδοί της άντιλήψεως δτι 'δ'
Τεκτονισμό-; εtναι θρησκεία,
διά τά άνό: τόν κόσμον έκατομ
μύρ�α τωv τεκτόνων, των έμψα
νιζομέvων '1)ς χριστιανων; Τό
τιροσατιτόμενον εtς τούτους ο
νειδος κσl μομφή συνίσταται,
είς τό δτι, άτrηρνήθησαν την
Χριστιανικην θρησκε[αν, δτι
ψευδως έμφανίζονται ώς χρι
στιανοί, tξrrπ:ατωντες τό κοινόν
και οτι έy1'.ατέλειψαν τάς οί
κογενείας τυν εtς την θρησκεί
αν, ην οί ίcιοι άτrηρνήθησαν !
('Αψου, ώς γνωστόν, 'ο Τεκτο
νισμός δε�· δέχεται είς τούς
κόλπους αύτοϋ άνηλίκους, γυ
ναϊκας δέ πσντελως).
6) Τί λέγει «ή κοινη άντ[λη
ψις» δ�ό: τn τrρωτάκουστον,
τrράγμαιι, ψσινόμενον να lχη
τις άλλσξει θρησκείαν και νό:
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μη τό διακηρύττη και νά μην
έpγάζε"cαι τιρός διάδοσιν της
θρησκεί:χ:; του; Ήκούσθη τrο
τε Τέκτων νσ λέγη δτι εΤναι
«'κατά το θρήσκευμα Μασω
νος», καθ' δν χρόνον και δ ε
σχατος '! ε:.{ω�ίτης κραυγάζει,
εtς τrασαν εύκαιρίαν, τό θρή
σκευμά του:
Τό καταϊληκτικόν έν τιροκει
μέν� ct•ι:χι ι'Sτι δεν τrαύόυν τά
μέλη τοϋ Τεκτονικοϋ 'Ιδρύμα
τος
διακηρύττουν οχι μόνον
την τr[στιν των είς την Όρθοδο
ξ[αν, rχλλά και την άψοσίωσ[ν
των εt:; ,1Ίν 'Εκκλησίαν της
'Ελλάδος καl νά δεικιvύουν ταύ
την δι' �σγων 1
Τοϋτο δε εtναι εύνόητον,
καθόσον 'δ καλός Τέκτων εtναι
καί καλός θρησκευόμενος, είς
την θρησκείσν του, εtς την δ
τrοίαν �θνικως άνή'κει.
Καί �π· σύτοϋ ό διαπρεπης
θεολόynς καί καθηγητής Μπα
λάνος �γραφεν εtς α:ρθρον του:
«Καί έάν ή Μασονία ήξίου δτι
εtναι θρηr1κεία, καθηκον της
ΌρθοδόξΟύ θεολογικης Σχο
λης θά ητο νά άπέκρουε, τοιαύ
την δλως άστήρικτον καί τrαρά
λογον άξ[ωσιν, έψ' δσον ή Μα
σονία ούδένα των �ασικων 0ρων πεptέχεt, έξ ων άποτελεί
ται ή ενν)'α της θρησκείας».
Άλλαχου δε γράψει: «Έψ' ο
σον ή ί�ία: ή Μασονία διακη
ρύττει έπισ"1μως, δτι δέν είναι
θρησκεία, δέν έννοω διατί ή
μεις
αμε.ν, μέ τό στανιό, νά
την κάμωμ� ν τοιαύτην».
'Αλλά, οί ύτιογράψαντες την
«διακήpυf.tν των έτιιστημόνων»,
ίνα παpοΙJσιάσουν τον Τε'κτονι-
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σμόν ώς <,ξένην θρησκείαν» λέ
yουν δτι υί Τέκτονες ονομάζουν
τόν θεόν «Μέyαν αρχιτέκτονα
του σύμτrαντος». «θεμελιωδες
δόyμα -- λi:yουν- της Χριστια
νικης θρησκείας είναι ή τrίστις
είς τήν Τ pισυτrόστατον θεότη
τα, ένω δ Τεκτονισμός, αντι
θέτως, eιέχ�--rαι τήν ϋτrαρξιν Ά
νωτάτοJ 'Όντος, του Μ.Α.Τ. Σ.
(Μεyάλο� Άρχιτlέκτονος του
Σύμτrα-,-.-ος;, δστις, φυσικά, ού
δεμίαν άπολύτως σχέσιν εχει
η δύναται νά εχτ� μέ τόν "Αyι
ον Τριαδ�1<όν θεόν της Χριστια
νικης θpη:;κείας, ίδίως δέ μέ
τό δεύπρσν Πρόσωπον Αύτης,
τόν Κ(ψον ήμων Ίησοϋν Χρι
στόν, τον μοναδικόν Λυτρωτήν
καί Σω1ηρα>'.
Τό cπιχεί ι,ημα προδίδει πα
χυλήν & '(\c' .'lαν καί αφέλειαν.
Εις τόν Τεκ -τ- ονισμόν, οντα τrαy
'κόσμιον, α\ήκουν ανθρωποι κα
λης θελήσεως πρεσt?>εύοντες
διαφόρους θρησκείας. 'Έχουν
λοιπόν συμφωνήσει είς μίαν
y ε ν ι κ � ν ονομασίαν του
θεου, ύπο την 'όποίαν εκαστος
Τέκτων tΙΞ,ακολουθεϊ να πι
στεύτ� τόν θεόν, μέ τήν διαφο
ρετικην όvC'μασίαν της θρη
σκείας το:... Ό Χριστιανός, "δ'
Μουσουλμαvος, ό Έt?>ραιος, δ
' '
Βουδδιστης καl 'ό οτrαδός πά
σης άλλης θρησκείας δέν έy
καταλείπσυν, είσερχόμενοι είς
τόν Τεκτοv,σμόν, τήν ίδιαιτέ
ραν θρησι<είαν των πατέρων
των καl της οίκοyενείας των,
δεδομένου, αλλως τε, δτι 'δ'
Τεκτονισμός οχι μόνον δέν ά
σχολεϊτ,χι μέ θρησκευτι'κα ζητή
ματα, άλλα καl ρητως 'άπα-
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yορεύzι τϊ.ι:ς θρησκευτικας συ
ζητήσεις, Ό Τεκτονισμός απαι
τεΊ: από τυι'.Jς ζητουντας δπως
αποτελέ :,-ο, 'ι' μέλη της ά!δελφό
τητος νά , ιστεύουν είς θεόν
καί είς άθrχνασίαν της ψυχης.
'Έκαστ'1r:, μέ τόν τρόπον του,
είς τόν όποΊον ό Τεκτονισμός
ούδόλως ί.πεμt?>αίνει. 'Άρα ό
Χριστια.ι<';� μένει Χριστιανός,
ό Μουσου}. μανος μένει Μου
σουλμα,·σ�, ό Έt?>ραιος μένει
Έt?>ραΊ:ος ".ο.κ. Ή ονομασία
του Θεου ,_:,ς «Μεyάλου 'Αρχι
τέκτονος τr'υ Σύμπαντος» ίκα
νοποιεϊ τούc οπαδούς πάσης
θρησκε r α-;, �ς λίαν έκφραστι
κή. Δέν F.Π'Ξται δτι συνιστα ιλέ
αν θρηJt,,.ίαν η νέαν θεολοyίαν.
Είναι μια <<κατ· οίκονομίαν»
διατύπωσις, αναyκαία είς ενα
όρyανισ�ι')v πολυεθνικόν καl
πολυθρΊcrκευτικόν. Καl δταν
οί ΤέκτονFς λέyουν δτι έρyά
ζονται «είc; 56ξαν του Μεyάλου
•Αρχιτέκτnι-ος», εκαστος Τέ
κτων πpοσωπικως δικαιουται
καl δύ ιαϊr.ιι να σκέπτεται τόν
Θεόν uπό την ίδιαιτέραν μορ
φην καl όvυμασίαν της θρη
σκείας του. 'Επομένως, δια
τούς "Ελληνας Χριστιανους ή
θεότης εΤνσι Τρισυπόστατος:
Πατήρ, Υίός ('δ' Ίησους) καl
'Άyιον ΠνεCμα.
' pιβως, δπως είς τό έν Νέςι:
Άκ
Ύόρκn t:Εyαρον των 'Ηνωμέ
νων Έθνω•ι, άψιερώθη μία α'ί
θουσα δ�α τας θρησκευτικας
άνάyκας τ8ν ξένων αντιπρο
σώπων ο ίJ δ ε τ έ ρ α ς έμ
ψανίσεως. 'Όχι χριστιανικός
ναός, οχι ουναyωyη, οχι τζαμί,
οχι παyόδα, οχι τίποτε yνω1
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στόν, τιού θά έδημιούρyει τια
ρεξηyήσ;:ι,:. Μία αίθουσα yυ
μνή, μέ i:.v'J: μικρόν (;ωμόν είς
τό μέσον, f ίς τό όποιον
τιί
τιτει τό .pως εξωθεν... 'Εκεί:, ε
καστος c'�1·rιτιρόσω1τος δύναται
νά τιροσει •χηθft1 κατά τόν τιροσ
φιλη η σuν>']θη είς αυτόν τρό
πον. Ό Τεκτονισμός, λοιπόν,
μέ τήν ό, c,ιιασίαν του θεοϋ ώς
Μεyάλ-:>J Άρχιτlέκτονος του
Σύμπαντ,>ς
προηγήθη, τρεις
τιερίπου σίίΖ-νας, της συγχρό
νου έτιο,<ης του ανθρωπίνου
διεθνισ�ωJ !< αl οίκουμενισμοϋ.
ατιο της
Ό ΤΞι<τοvισμός,
τιρώτης έ t1 Φανίσεώς του ώς
συyκε1<pγrημένη όρyάνωσις, τό
ετος 1717, ι''κ ήρυξε τήν άδελ
φότητα των άνθρώτιων,
άνευ
των διακρίσεων του εθνους η
της θρη'JΚF:ας , ενεκα των 'ό'
τιοίων τόσ::.ι αίματηροl τιόλεμοι
εχουν yίvε .. Καl έδημιούρyη
σεν έντός των κόλτιων του ενα
τιυρηνα ,rσyκοσμίου αδελφότη
τος, με κοι, σν γνώρισμα τήν ά
ρετήν κα� τ'iν καλήν θέλησιν.
Έτιέσυρε τήν μηνιν της Κα
θολικης 'Γ:κκλησίας, ή όποία
έμφορουμfvη ά1τό μεσαιωνικήν
νοοτρο-ττία·;, Εξεδήλωνε τόν ά
ποτροτι1σc.ψ6ν της είς τιασαν,
ύφ' οίανδήποτε μορφήν, φιλε
λευθέραν καl δημοκρατικήv
έκδήλωσ.ν.
Τήν αντ:θοιν ταύτην είς τούς
μετέ1τειτα γοόνους έπηύξησε,
τό ύτιό του Τεκτονισμου άτια
ράδεκτον, ύπό της Βατικανης
Συνόδου του 1870 διακηρυ
χθέν, ά\άθψον του Γlά:πα, ώς
καl 'ό' ΠΕjJ!Οοισμός ,τάσης έλευ
θέρας έρε:.ινης, αμα δέ καl 'S
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ανενδοίασ�ος ίσχυρισμός
δτι
μόνον ό ί(αθολικισμός κέκτη
ται τήν τιοός σωτηρίαν αλάν
θαστον άλήΙJειαν. Είς τούς λό
γους αύτους αντιθέσεως, δέον
νό: τιροστεθfι1 καl ή αντίδρασις
του Πάτια τrρός τόν αyωνα ένc'.)
σεως του Ί ταλικου Κράτους,
του ότιο[cυ ήyουντο οί μεγάλοι
'1 ταλοl πατριωται, τέκτονες
παντες, ό Ματσίνι καl ό Κα
(;ούρ, ύ"τ J τήν ήyεσίαν του Με
γάλου Διδryσκάλου του Ίταλι
κου Τεκ"Ο\.Lσμοϋ φιλέλληνας
Γαρι(;άλδη. Ουτοι ώθούμενοι
ά:πό τά η::κτονικά ίδεώδη τιερl
έλευθωίας κσl τήν ύπό τεκτο
νικήν �·ιvο,αν φιλανθρω,τίαν, α·
νέλα<;ον τόν άyωνα απελευθε
ρώσεως 1ης τιατρίδος των ατιό
τόν αύσψ,ι.αόν ζυyόν, καθώς
καl ατιό τήν πολιτικήν έξου
σίαν των ί1c:η:ων, ητις παρεκώ
λυε την �νότητα της '1 ταλίας.
Ό ά:yών n:ι'rrός, δστις έστρέφε
το κ 'J: τ ύ της διατηρήσεως
της
πολ•τlκης έξουσίας του
Πάτια έ-;τl του τιατιικοϋ Κρά
τους rης Ρώμης, έχαρακτηρί
σθη ώς ά,rrιχριστιανικός καl ά
τιετέλεπ οο<:Jαρόν λόyον ζωη
ρας άντιθ�:Jεως καl αστιόνδου
μίσους κσιά του Τε'κτονισμοϋ.
Αί έκδο3εισσι κατά καιρούς
Βοϋλαι τω, Γlατιων, όκτώ τόν
του
αριθμόν, μέ πρώτην τήν
Κλήμεντ'"Ι:; Υ.αl τελευταίαν τήν
του Λέο1ιτος του I Γ', δια των
όποίων {,,,α, ουντο μεγαθύμως
οί μή κ χθυλικοl να προσέλθουν
είς τήν Καθολικην 'Εκκλησίαν,
τrροέ(;αλλον, ώς μόνα μlέσα
αντικρούσcως των διαφορων,
άναθεμα:τισμ.ούς καl αφορι-
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σμούς κα� εχθρας, η:ρος η:αν μή
άvη'κον είς την 'Εκκλησίαν των.
Άναψερόμεvοι δε είς τον Τε
κτονισμον ά:πεκήρυσσον αύτόν,
άη:οκα\οίJ\,τες τούς τέκτονας
«τέκνα τcG Σ ατανα» καl ύπο
ι5άλλοvτc:.ς, ίδίως δταν ησκουν
οί Πάη:αι 11cλιτικήν έξουσίαν,
είς διωyμ )ι'Jς καl (5ασανιστήρια
ακόμη. Το uϊσος αυτο κατό:
του Τεκτονιι:rμου έπηύξανεν, εtς
ι5αθμον 'Ι'!:αpοξυσμου, ή διαπί
στωσις της έη:εκτάσεώς του
'καl της τφοσχωρήσεως εtς αύ
τόν έξsχουσωv -προσωπικοτή
των.
•Αλ'λά, !:ίc- τήν σύyχρονον έ
ποχήν, ή Καθολική Έκκλησία
η:ραyματcττοιεϊ στροψήν. Τό
σον διότ, εχουν έκλείψει οι η:α
λαιοt λ6yοί
της άντιΘέσεως
(έξlέ·λιπεν ή κοσμική έξουσία
των Πα.των), δσον καl διότι ή
σημερινή έ'ί'(οχή δεν άνέχεται
την μισαλλοδοξίαν. Πλεϊστα δ
σα είναι τό- στοιχεία της στρο
φης της 'Ε')(κλησίας της Ρώ
μης, περt των οποίων e· άσχο
ληθωμεν, λ(αν η:ροσεχως, είς
εtδικήν μελέτην.
Δυσυιως ή Έκκλησία της
Έλλά)Οζ
ούδένα των λό
γων της εvαvτι του Τεκτονι
σμου εyθρας της Καθολικης
Έ'κκλησίας εtχε καt ένω άπέ
κρουε καl έξακολουθεί v· άη:ο
κρούn μετα ψανατισμου, ένίο
τε, η:αv τό προερχόμενον έκ
της Καθολtι<ης, ητις έκτός των
αλλων cπε:λάθετο του οτι ή
Έκκλησ(� του Χριστου έθεμε
λιώθη �πί δημοκρατικων ι5άσε
ωv, καί· άντ(θεσιν η:ρός την
Όρθδδυξnν, ητις διετήρησε τον

ιvω
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δημοκρατικόν χαρακτηρα, δεν
έδίστασε να συμμερισθft τον
κατα τ()ίi Τε'κτονισμου πόλεμον
της Καθc,λικης 'Εκκλησίας, '8
'οποίος άπο αύτήν την {δ(αv
θεωρεϊτ::χ:ι η:λέον ώς ούχl έη:ί
καιρος ..
Μετα τ��1ν διαyραψείσαν στρο
ψην της Καθολικης Έκκλησ(
ας, δεν άη:έμειναν πολέμιοι
του Τc:.κτο,•ισμου εt μή μόνον
τα κομμJυνιστικα καθεστωτα
καl τα άλ). α τύη:ου Φράνκο.
Εtς δλ,ν τcν κόσμον Βασιλείς
καl Προέδροι Δημο'κρατιων
καl ήyετικά στελέχη της κοι
νωνίας και των έvόη:λων δυνά
μεων δισκηρύσσουν την τεκτο
νικήν των tδιότητα. Ύπηρχεν
ομως άμφι(5ολ(α η:ερl της έν
προκειμένιp θέσεως μη κομμου
νιστικοG Κράτους, της Τουρκί
ας. Την θέσιν αύτου χαρακτη
ρίζει ή δημοσιευθείσα είς τας
έφημεοr:;;ας είδησις καθ' ην κα
τεδι'κάσ9rι είς Κωνσταvτινούη:ο
λιν είς 10 μηνωv ψυλάκισιν �
Ί μάμης (Χότζας) ένός τζα
μιου, δι.ότι κατα τήν κηδε(αν
του αρχιάτρου ένός νοσοκο
μείου, ώ !,l (λησεν έναvτίον του
Τεκτονισμοi\ μέλος του οη:ο(ου
ητο 'δ μεταστάς.
Ποία έντροπη να άη:ομένn
μόνη r) Έλ\ας ώς yωρος έκ
δηλώσrων της μισαλλοδοξίας,
άλλα και του η:αραλοyισμου
κατό: τοv Τεκτονισμου, μιας
η:αyκοσμ!ου όρyανώσεως ή ο
ποία έστέyο:σε την η:αyκόσμι
ον η:νευματικην άριστοκρατί
αν !
Καί, άVcιθέτως, η:ο(α θα ητο
ή τιμή δια την 'Ελλάδα, ώς
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χώραν της φιλοσοφίας και της
έλευθέρας σκέψεως, έαν διέ
λυε τόν πνευματικόν συσκοτι
σμόν, '6' �ποίος τόσον κακόν
κάμνει εlς τόν τόπον και εtς
την ύπόληφrν του εtς τό έξωτε
ρικόν 1
"Ας άφεΑfi λοιπόν fκαστος
να λαξεύΏ έαυτον κατα τάς
ψιλοσοψικας και μεθοδολοyι-
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κάς αύτοΟ προτιμήσεις, και ας
στρέψωμ� '.ι την προσοχήν μας
εtς τα σ λ η θ η κ α ι ό
ξ ύ τ α 1. α πρ ο�λήμ α
τ α τ ω ν κ α ι ρ ω ν, ώς
διαμορψοGνται άπό τον χονδρο
ειδη ύλιcμον και την μαζο
ποίησιν τοη άνθρώπου ..

ΑΚΕΞ. Φ.ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

1970

236

MAr E VTIKH

Η

Λi1'1ΝΗ

ΤΗΣ

ΦΥΣΙΣ

ΛΟΥΚΕl">

ΗΣ

t.:G ντα στο Brιιnncn
Φωτογραφία Frcά. Witz, Λουκέρνη

1970

237

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι(ΑΙ ΟΝΕΙΡΑ
Έ ρώτη σις
Προοπαθησα νά
διαλσy ισθω πάνω στίς γραμμ.ές πού
&rcοδε[ξατε πέρυσι. Προχώρησα σ' c(C
τό άρκετά βαθειά. Νοιώθω οτι δ ϋια
λογισμός καί τό: δνειρα εχουν 'lLά
σχέσι. Τί νομίζετε;
ΚΡΙΣ ΑΜΟΥΡΤΙ : Ι\ά. "ΙvΞi

νους, οι δποιοι έ ξ α, σ κ ο ϋ ν τ 'J. ι
στ.ό-ι διαλαyι01μ,ό, είναι μιά. ,-:ο
ρεία. συ:,;σωρεύσiεως, ώρνήσεω; η
μιμήσεως, συγκεντρώσεως, στε-ιi.
μα,τος τής σκέψεως - α.ίσθf; 1'Χ
τος. 'Ή κ'Χ-λλ:ψyοϋν τήν ά.poτ·iJ
σά.·ι εvΧ μiσο γιά. εΨ:ι.ν χ,χ,θοpιζό
μεvον σκοιπό η πpοcrι1tαθοϋν ιί:ι.
συγκιεντpώσ;ου'J τ+,ν πεpιπλα.vώμ,ε
νη πpο:;{)χή τους σ' εν,χ,ν & yto, [1/α δάισκ'Υ.λο η μιά.ν tδέα. Πολλοί
χpησιμοποιοϋ-ι δ:ά,ψοpες -uεχνα:ς
yιά. νά. πpοχωpή:;ουν πέρα, �,,-:ό
τά. δpια, τω'J μέσωγ πού χpησιμ:c
πο:ου-ι, αλλά. τά. μέ,σα δ:ιχμοp9ι:)
νουν το νοϋ - καρδιά, κι, ετσι τε
λικά γίνονται σκλά6οι των μ:
σων. Τά μωα, καί ό σκ0<1:ός ί;l ι
είνα,ι δ:ά.ψορα,, δεν είν'J.: χωpισ�;ι:
να.. "λν έπιδ:ώ ..ιετε εvf'J.'J σκ.οπό,
θά βpijτ>ε τά. μέσα γι' α,ύτόν -:-ό
σκ.οπό, ε'ιας τέτιχος δμ,ως σκ,σιπός
δεν είναι τό llpα,"(Ιματικό. Τό
Πραγματικό γεννιέται, δέ:ν μπ-;
ρεi:1:ε νά τό ά, ν α ζ η τ ' σ ε : ε·
πρέιιrει να.ρΘη, δεν μπορείτε ΥΙΧ τό
πp0Χα.λ0σε.--οε. 'Α.Χλ.ά. ό δ:α.λf'γ.1

0

σμός, οπω; συνήθως, έξmικ,εi:τα.•,
είναι πόθος τοϋ νά γί-ιωμ,ε η 'ιΙΧ
μή γί-ιωμε· εί'Ιf'J.ι μιά λεπτή ι-1-')Ρ
φή αύτοε.πεVΧJτάJσεως, α.ύτοδιχκη
ρύςεως, κι, ετ:;ι γί\Ιετ. α.ι ά.πλιιις
μ:ά. σειρά. αγώνων μέσ::ι. στά. �-
χν�p:α, της διττότητtος. Ή πρrη
πά�εια, τοϋ νά. yίνωμε, θ,ετικi η
ά.p·ιητικά, σz διάJ:ρ ορα έπίrπιεδχ
δέ·ι θέτει ε•ια, τέρμα. στή σύγΧί)ΟJ
σ:. Μόγο με τό στσ.ι11ιά.τrιμ.ια- , r,;
έπ:θυμ
, Cα,ς ύιπάp-χ:ει γα,λήτη.
"λν ό διαλογιζόμενο;;, ό στο
χαστής, δεν γνωp�ζει τόν έ:ωτό
του, ό στοχα.σμός του εχει πολ·'Ί
μ:κpή αξία, κ.αί γίνεtf'J.t ά,;υ5μ η
κ:' ε'Jα, έμπόδιο στήν κχτα,νόη-,:.
Χωρίς τή γνωσι του έ::ι,υrtου μα;;
ό στοχα;:;μός, ό διαιλογι:;μός δ.½·ι
-Ξίνα,ι δυ•ιατός. Kctί χωρίς στοχ:χ
στικ.ή έπ(γγωοι δέν ύ,τοά.ρχ�: yYG)
σ: τοϋ έ,;ι,υrtοϋ μας. ''Λ'J δεν ,,-ι..
τα.νοω τόν έχυτό μου, τού; πl,
θους μου, τcι κίνηψά μου, τίς ά·ι
τ:ψil:;εις μου, πως μπορώ νά. κ-z
τα,ιοή:;ω τή·ι άιλήθεια; 'Ί--\ι· Βc·ι
εχω έπ(γνωσι τιίJν άV't'lψΧτ.ΧιiΊΙ
μαυ Κ7.τα,σ.:α.σεωΊ, ¼ν ztμf'J.ι εμ7'�θ'ή;;, α.πληστος, φθονεp&;, γψ.aτ�;
&γ•ιοια, δ οι::ι,λc,γι::;,ι,ός τονώ•ιε� μ?
yά,χα, τή·ι α.ύτοπzpιοpιστική κ.ί'Ιη
'jί. Χωρίς τή γνωσι τοϋ έαιυτ?ϋ
μ.α.; υεν
rι� β'αισι για' το'
�' υπχp-χ:ει
� ,
,

-,
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όρθ'ως σκέιπτ1ε1σθα.t. Χωρίς το όp
θως σκέιπτ�ε�σΟα.ι ή σκ.έψι - :χ):�Uη
μ.ια. δεν μnrοpεί νά ύπιεροη τον 1 χ:.ι
τόν της.
Μιά χιυρί,α., είπε y/4πο,τε, δτι έ
ξα.σκουντα.ν στον ο,ι1αJλογ�ισμό tπι
αρκετά χρόνια., κα.ί τώρα ξ�zκί 1-ηι, μ.ια.' δ
σz ytα.• να.• ι:.2ξηγ , τη οτt
,,:σμένη δμάιδα. ά.νθρώ
, πων πpsJtizι
νά κα.τα.σ:τpα,ψη, επ.ειδή εψεp ι-ι 'i
α.θλιότψσ, κα.l κα:τ:οοσ:tpο,φή σ.:ον
α.νθρωπο. Κσλ δμως έξοοσκοi}ιαν
στήν &.ο,ελψότη-τα, τήν ά.γάπη ,,,:
τήν ε1p-fινrι, πού ελεγε δτι είχ1.·1
κα.θοο η,γ 'σει τήν ζωfιν της. Πολ
λοί από σj,ς, πού &.σκwντα.t στό·ι
δtα.λογισμό, δεν μ.ιιλουν γιά &.γi
πη κα.! α.δελψότη-τα. κ,α,ί ομως Π'J.·
pαοέχοnα.ι η συμμετέχουν στ?'Ι
πόλε1 μο, πού εΙνσ,t ιι,ιά, 1.ρyα.νωμ,i
νη δολοφονία.; Τ'ί σημ.ιοοσία. λο:π?ν
εχιει τότ�ε δ δtα.λ-ηι,σμός σα.ς; Ό
:Οι1α.λογισμ6ς σα.ς δ•Jνα.μών,ει :1')
νά,χα, τήν ϊδισ, σα.ς τή στενόrτηη,
τήν κ.α.κή πρ6Ιθεσι κα.l τήν 5γνοια..
ΈΚΙείνοι πού θα.θελια.ν νά κ,:χ,τ,χ,
λάιοοον τή βοοθειά, σ-η:ιωσία. τQU
στοχαισι.ιου πρέπει π,ρωτα. ν' &p/
σουν &.πό τον έα.υιtόν τους, ί3:6τι
ή γνωσ�t του έαιυτου είναι: το θε
μέ.λιο του δρθως σχ.έ'Τό'tΙΞ.σθα.ι. Χω
ρίς το δρθως σκέιπ1:1εσθ<1.ι πι7>ς
t,t,7topεί ή σκέψι νά πά,η μα.κρυ:χ;
Πρέπει ν' ά.pχ�σετε χιοντά γιά ·ι?ι.
πα:tιε μσ:κ.ρυά.. Ή α.ύrc,επίyvωσ. εl
να.ι κοπιια.στική. Ί'ό νά σΥ,ε,ψflητz,
νά α.1σθα.νθη't'ε πέρσ, γιά π±pα.
'Κ!άιθε σκέψt - α.ϊσθημ.ια. είνα.: δ1σκολο. Αύτή δμως ή επίγνω-;ι
κ,ά.θε σκέψεως - α.�σ�Οή,μ -,,τος 1:1:Χ,
στα.μα.τ-ήση τήν περιιπιλάινηισι τ(;'J
νου. υΟτα.ν δοκt,μάζ1ε'tiε νά οιwί..?
γισθη�ε δεν βpίσ,,πτ,ε πώς δ ΙΙ?ύς
σα.ς -rοεpιιrολανα:τα.ι κα.ι ψλυα.pε: &-

κα.τά.πα.υστα.; Λίγο ώφε.λ·εί το ·ιά
σπpώχνετ.ε κ.α.τά μέρος κά.Ιθιε α.λ
λ η σκέψ,ι έκτος μ.ι:α.ς κιχ! νά. πpχ-
ιιτα.θητε νά ,συγκ.εvψωθ·ητε πά
νω σ' αύτ-η τή μιά. σκέψη
πού δ:αλέξατε. ' ντί νά 7ι?Οσ
πισ,θ·η�ε νά. έλέγχετιε α.ύτές τίς τ.ε
p:1tλ11,ν-ημένιες σκέψεις, σ.ποκ,τη.π�
έπίyνω101: α,ύrοων, σκ.εφθήτ:Ξ ως
την ,m,ρη τους, α,�θα.ν(}ητε πέρα.
γιά. π�ρια. χιά,θ; σκέψι, κα.τ�·ιοη
στιε τη σηιμαJσια. τ-ης, δσοδ ηιπ ο-�z
ειύχά.p:στη η δυσά.pwτη κα.ί ά:ι
είvα-ι. Δοκ,ιιμα.στε νά κα.τα.λά.&:::τε
,Jά 01::: ΟΙΧέψ: - α,tσθημια.. Ή ·ιι:χι:Jε
οκbψι - α,ισ, θημα., δτα.ν την ά.κο
λουθήσετ,ε ε1:1σ:, θά. φα.νιερώ1σ-η τή
σημσ.,,σ(α, της, y,ι' ε'tiσι δ νοϋς, Υ/)',·
θώς θά. Υ.σ,τανοη τlς ϊδιες του :ίς
έπrι,'fαιλ-ηπτικες κ.α.ί π.εριπiλα.νώμε
νες σκέψεις, θά σ.δειά,ση &πc, τίς
δ:,ά.ψοpές του δια.τυπώσεις.
Ό νους είνοοι το &.ποτέλεσμ,1,
του πα.ρελθόντος, είνα.ι μιά iπ,ο
θήκη πολλων συψρεράντων, ά.·ι-.-ι
φα.τιγ,ων ά,ξιων. Διια.ρικως συνά
ζει, διαρκ,ως γίvετα.ι. Πρέtrοει '17.
εχωμε έπίγνωσι α.ύτων των συσ
σωρι:::ύσεων καί νά τίς κ,α,τα.νσr;,'j
ι,υε ΚιαJθώς π.α.ρουισιάζοντα.ι. Ά:;
ύ οθέ�ωιμιε π�ς μ�ζεύα:σε, έ.πιστ:J
:t
λιες για, πολιλα. χpονια.. Τ�ρ.α, ;�?.
τα.τε μέσα, στο συ,ρτά.pι κ,α.l δ::χ.6άlζετε τά. γpάιμμ.ια.τα. τό ενα, μετχ
τό α.λλο, κpα.τώντα.ς μεpιικά, Y,kl
πετώντας τά α-λλα.. 'Εrχ,είνα, πυJ
κpα,τήσα'ΌΞ τrχ ξα.1ιαJδια.οά.ζεrοε Υ.'J.ί
πά.λ: πετάτε, εω; στου το συ?:i
pι μ,eίνη κενό. Κα.τά τον ϊδιο :;,6�πο εχε'tΙΞ έ'7tίγνωσι της mθΞ J'Υ.έ
ψε,ως - α.1σθή,μα.τος, χια.τα.λά,6:::-:ε
τή ση-μα.σίσ, της Κια.ί άν τυχόν ςα
ναιπα.pουσtα.σθη, σικ.εψθητε. την
'ΙΌάJλι, διότι δεν εχει Κ,CΧ,"ΌΙΧΝΟη!θη
πλήρως. υΟπως ενα. συp'tά,pι εΙ1
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vα.: χρrpιμο μό'ΙΟ'Ι οτα,·ι εΙWJ.ι ά
Οε:ο, ετσι πpέrπει κι:ι.ί δ '/Ους /1,
Υ'Χl έ)Jε .'ι'θερος ά11tό 5λε; τίς 'J'J'J
σωρεοοε:ς του, δ:6τι τότε μσιi
χ« μιιtορεί ,;ά_ ύπά.ρχη α.ύτό :ό
άνοιγμα, στη σοψί'J, κι-1,l στή·ι rκ
στα..-;ι τη; Πρχγμ'J,τικότψο;. 11
γιχλή'Ιη τη; σο:ρί,χς δi'Ι εΙ·ιχ: -:ό
άποτέλεσιια. μ·.iς πράξεως τ-ϊι;
θελήσεω;, δiν εί·η.ι ε ια συμπ::
p:Χ'1'\ί"Ι., μ:ά κ:Χ-τi'J,'J,'Jι πού π,,έ
-rοει •ιά, τ-rι ·ι έπιτ 1χη κα·ιz:ς. Γ ,ι
νιιέται στην έπίγ·,ω-,: τη; κ'J.-:"1.
νοrρεως.
Ό στοχ:<.'J'μός ά.ΠΟ".ι<,τα. 'JΊjμΊ.
σ!α., &τχ'Ι δ νου; - καρο:ά εχςε: i
π:γνωσ:, σκεπτόμ,ε·ιο; ως τό ·.i
λος, α.ισθα.νόμενος ως τό τέλος
κσ,θε σκέψ: - αΧσθη,f�"Ι. πού Π"Ι.Ρ'JοJ
σ:ά.ζετα.ι χωρί; παp:Χ6ολή ·η συι
τ-:χ.ύτ-:'J":. Δι6τ: σ1Jιταύτισ:ς η π-:χ.
ρα.60,λή συντηρουν τη σύγκ.pο Jjι
τής διττότητο; κχί δέν ύπά.ρχ::ι
λύ'J'ι μέ'J'α στά ορ:ά. τη�. Διεpω
τωμχι πό'J'οι ά.πό σάς εχz-:-ε πμ.
γμα.τι-κ.ά ά.σκηθή στον στοχασμι\,
στόγ δια-λογι,,;μ.ό. ,. ν εχετz, f1α
χετε πα.ρ-:χ.τηρήσε: πόσο δύ-:rχολο
εί·ιαι να.χετε έκ.τετ::φέ·ιη έπίγyωι;:
χωρίς τό στέ'ιlο1μχ τής Q"',ιέψε•l)ς αιLσθήμα.τος. Μέ τό νά προσπ:r.
θrιτε νά. συιy-κιεντρωΙθητε, οι ά.λλ η
λοσυγκρουούμενιες σκέψεις - α,ί
σθήμ.α.τα. κα.τα.π:έζο•ιτα.ι η Π!Χ.?'-'·
μιερ:ζονται η κα.ταvικώνται και
δ:' α.υτου του τρόπου δέ'Ι μιιtορεί
ύπά.ρξη κα.τα.·ιόησ:. "λ ν δ νο;'jς
ε!•ια.ι τα.πzι•ιό; καί -ιτ;εριορισμένc;;,
ή σ"Jγκέν,pω,'Jι Μν θά τον κάμ-η
λιγώτερο μ�κρό καί τετρ:μ..μ.f·ιο.
Τού.γαντ:ον θά. δυναμώση την •
δια. του τη cρύσ:. Μιά. τtτοια. τ-:s
νη συyκέντρωσι δέv κά.1μ. �ει τά
νου - καρδιά. νά. είν7..ι τρωτός crτήν
Ιφαιyμα.τι,κότητα.. Σ--ι.ληρα.ί',,ει :ιό1

n
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νο τό '/(ιϋ - κ.α.ρδιά. στην έπιμο•,ή
-χ,α.ί την άγνοιά. του 'Κια.ί δ-ια.ιω·ι:
ζει τή·ι α.ύτοιπερ:ορι.στική κίινφι.
υ Οτ,χ·ι δ νους - χα.ροιά. ε!να.ι έκ
στ?,τ:•ι.6ς, βα.θύς κα.ί ηρεμος, 6πά.ρχει το Πραγμα.τικό. .,.. Α J δ
'Ι')υς έ.πιζrrcή ε•ια. άποτέfλΟΟ,J,'1.,
δ'Jο3-fτποτε εύyε,;:κό Χ?.ί άξιο κα:
σ.v εΙνα.:, �v ένδια.cρέρετα.ι να γί
·ιη κiτι, πα.•1zι σ11tό τ?υ νά. είη.ι
έ ιτ7.-;: Υ.ό; κα.ί &ιποίpως εύλ(γι
σ-:ο;. Πρέπει νά εΙναι σά.ν το
γ·ιιι)'Jτο γ:ά yά δ,zχθ'ίj τό μή 3υ
ν�μΞVΟ ·ιά, γνωσθη. Πρέπε: νά. εΙ
ναι τzλ1είως γα):ΓJ·ιιο; γιά. νά όπαpςη τό ίών:ο.
Πρέπει, λοιπ6·ι, δ νου; νά. κ.'J.
τ:z1λά.6η κά.θε ά.ξία. πού εχει σ:χ1,σωρεύσει κα.ί σ' α.ύ-:ή τή'Ι πορ::ι-:χ.
δλα, τά οιά.φορα. στρώμα.τα της σJ�
νε:δ1ρεως, κα.ί τά cρα.·�zρά κ.αί τχ
κpυμμ.ένα., ξεσ--.ι<,ε1tάζοντ?.ι κ,α.ί v;
τα.νοουντα.ι. υοσο περισ:σότιερη �
ιπ!y'Ιω'Jι ύπά.ρχε: τG1•1 έ•ηυ,-,ε:οή
των στρωμά.των, τόσο -rοερ,ισσό-cε,,
,
,
ρο ερχοΊτα.:
τα.'
στ..J.i,1·ι επιφαοεια.
",ψ>μμένα. στρώμα.τα.. "Αν τά. συ
νειδ-ητ ά cπρώμ.α.τα. είναι σ:υrι<ιεχυ
μέ'Ια. κ.α.ί τα.ρα.γμέ.•ια., τότ�ε τά. β1.
θύ:τ�ερα. στρώμ7.,τ,χ τής συνειδf.
σεως δε, μποροϋν νά. προ6ληΑ?i)J
στο σ'Jl'�ειδητ ό, πα.ρά. μόνο στά. c
',Ιε:ρα..
'Επίγ-ιωσ:ς εί·ια: ή Π(ψΞ!α. -:·7ι;
&.πΘλευθερώσεως του συ,-ιειδη.,.σ')
νου σ..πό τά δεσμά. πού προκα.λ"Jυ ι
σύγκροuσι κ.αί πόνο κά.μνΟ'Ιτα.ς τ�
νου ώνο:•ι,τό κ.α.ί ο�κτικό r.�
κpυμμένο. Τά κρυμμέ•ια. στρώ:..ι.χ
τα. τή; συνε:δ-ήσεως μιzτα.6ι6ά.ζοJ'/
τή σημ:χ.σ!α, τους δ:ά. μέσου -;171·1
ό·Jε!ρω·ι κ.α.ί σ"'J,μ6όλω,'Ι. "Αν τή'Ι
-κ,ά.θε σκέφ: - αϊσθημα. ·τη J"..<.Ξ
ψθοϋμ.ε κ.α.ί την α.ί-:rθ-:χ.vθοϋμε πi
ρα. γιά. πέρα, τόσο πλήρως κ.α.t

υ.
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τάσο βοοθΙειά. δσο εΙ ιι:ι..ι δυν1 α.τ/J'Ι,
χωιρίς Κιαιτωδίκη η σύιy�κρισι, &.πο
δοχή rj συ1ντα.ύτισ:, τότ,Ξ δλ,ι. :c'.
κρυμ,μέ σ, στρώμ,α.τΙJ, της συ1V'Ξ,lJ·ή
σΞως θ' απο.κα.λυφΙθουv. Μ.έ -ή συ
·ιεχη έ.πίγνωσι δ όv,εφ�υό•μ.Ξ-ιο;
πα.ύει γ?ι, όνεφΞύε;τα.:' Ε7Όειδή :J.z
τ1ν ξυιrονη,μένη :,αί πΙJJθ�
, τικ..� έ
πιγ�·ιω1�-ι ΚΙJ..τα.ΥΟΞιτα.ι 1ι Υ.ά10Ξ Χ. 'ΙΊι
σ: της σκέψεως - ωtσθή1 ιατο; -ων
φα:;•Ξp. ών κ..χί Υapυμ
, μέv�ωv στρωμl
των της συ1νειδή.σεως. "Αν ομως
ειινιy,ι κα.ν,εις α.νιΥ,α,yος_ να. σκ..εrτcτετ>α.ι ως τό τέλος, νά. αί.σθά.ν:Ξτα.ι
πέρα, yιά. πέρα. κ..ά.9ε σκέψι πλή
ρω.ς, τ&τε ά,ρχίζ, ει vά. ό•ι,ΞφΞύ•ΞtΙJ:.
Τά οvεφα. εχουν ανάιyκη έpμη
νιιί1�ς 'ΚΙ�ί γι� νά.
ψιιευGο(J �
,
πρ,ειrοει να ύπα.ρχη ελευθιε,ρη χσ,ι
άJνοικ..τή νο,ημοσύlνη. Άντί α.ύ•:ου
δμω;, δ όνεψευόμ νο; πηιyα.ί·,zι
σf ενα.ν ε'δικό yιά. τά. 5-νεφα., δη
μιουργώντας ετσι yιά. τόν έαΤ:ό
του α.λλα. προαλή�.ι,α.τα.. Μόνο μέΤ

'

,

,

'

,
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σσ. JΙtήν έ.κ..τ>ετ¼\..Lέ.Υη έ.πίy'Ι'ω"1:,
μ1πορ1εϊ νά. ύrτcά.ρξη τέιλος στά. δνει
ρα ΥJα.ί στ' ι &.νήσυχη έρμη Ν.:7.
του;. Ό όρθός δια.λο,γι�σμός ε:ν,:
πολύ ά,παιελ,εσμιy,τικός στην iπε
λιευθέρωσ: του 'ιου - κ.α.ρδισ.ς &.π6
τήν α.ύτοιπερι, οριιστι κ..ή του Υaίvησ:.
Τά. φαν, ,ερά. καί τά. κρUΙμμi y7,
αιρώ,μα.τσ, της συ·vιειδήσεως ε!νlί',ι
-ό α.πο-έλιεισμιy,, του πα.ρελ,{)ό·ιτ;ο;,
της συσσωρεύσεως έκ..1ti/4:δεύ:;Ξ 1 ύς
cι.ιίών, ων' -κα.ί α.σφα.λώς ενα.ς 1.έ
το:ος εκπαιδευμένος πφιοpιισ,μ{ vo;
νους, δέν μmορεϊ νά είνσ,ι τρω-;;ός
στό Πρα.γμ,7.,τικό. Τvχα.ϊσ,, :rτ:ην
ηρφη σ:ωίΠή, μ,ετά. τήν κ..α.τσ,.yι
δα. της συγκρούσεως κα.ί τοιυ π6νου,, επέρχσνcται άνέ,ΥJφριy,σιτη όμοp
φιά. κα.ί χαρά. Δέν είναι α.ποτέλ:
σμα της κw,;,α.ιγίrδα.ς, &.λλά. -:·7Jς
παύσεως της συγκρούσεως. 'Ο
•ιου; - Χα.ροιά. πρέ.πε: νά. είvα.: -;,;α.
θητικά. ηρε,μος yιά. τό δημιουρy:
κό Ε Ι ν Ιί', ι του Πρα.yμα.τικ..ο,:;.

EflTA ΤΟΥ 1(,11.ΝΑΜΟΥ,τι
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Στοχασμοί πάνω στη ζωή Β' σειρα

δρχ. 70

Έλευθερία: Ή άρχή καί τό τέλος

δρχ. 70

'Εχπαίδευσι καί σημασία ζωης αδετον 45 δεμένο δρχ. 65
10 όμιλίαι εις Όχιίϊ (1944)

δρχ. 30

Στέλλεται ταχυδρομικώς μετα άποστολήν του άντιτίμου.

t.---------------····---------------------------
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Η. Ρ. BLAVATSKY

Με-ιενσάρκωση
Καi ή άπώλεια �iις μνήμης
�ών προηγουμένων δίων
'Απο το «Κλειδι της Θεοσοφίας»
Μετάφραση

ΜαρLκας

Κανδήλη

ΕΡΟΤΗΣΗ.- Ή θεοσοφlα δέχεται δτι ή ,Puxn ένσαρ'Κώνεται σε
ανθρώπινn μορφ1Ί rκ.α\ πάλι μετό ro συμβόν του Βcwατου Άλλα,
ένάντια σ· αύm τ1Ί θεωρια ύnάρχει τό γεγονός, ότι κανεις άν
θρωπος δεν βρεθ:n'Κε πού νό θυμδ.ται οτι εζr.σc, κι· άκόμn λιγώτε
ι;-ο, που να ξερει τι ήτανε στnν τελευrαια τC'υ ύπαρξη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. - Πραγματικά, χάνουμε τη μνήμη κάθε προ
γενfστερης ενσάρκωσης. 1 ομίζετε δτι αυτό εξασθενεί τη -θεωρία μας;
Σας άπαντω: οχι.
Έρώτ - Πολύ θά rvθ1ελα· ν' ό'Κούσω τό έnιχειρήματα σας

Άπάντ. - Εlναι σύντομα κι οχι πολλά. "Αν λαδετε ύπ' οψη
σας την άπόλυτη άνι..ιανότητα των καλλιτέρων συγχρόνων ·ψυχολό
γων να εξηγήσουνε στους άv{}ρώπους τη φύση τοϋ νου, την τέλεια
αγνοιά τους, δσον άφορα τις δvνατότητές του και τlς άνώτερες κατα
στάσεις του, πρlπει να δεχθείτε., δτι ή άντίρρηση αύτη δασιζεται σέ
ενα a prJOI'l συμπέρασμα, ΠΟ'\J δγαίνει άπό επιπόλαιες άποδειξεις, ΠΟ'\J
στηριtονται μόνο στις περιστάσεις. Και τώρα, οιά, εtναι ή γνώμη
σας για τη μνήμη, παρακαλώ;
Έρώτ. - Αύτό πού όριζουνε συντ'ιθως: ή Ικανότnτα τοϋ νου νό
εuμδται, νό συγκρατεί σκεφεις, πράξεις κα\ γεγονότα περασμένα.

Άπάντ. - Σ' αύτά, παρακαλώ, να προσθέσετε, δτι ύπάρχtι με
γάλη διαφορά άνάμεσα σ� τριίς παραδεδεγμένες μορφές μνήιιης. 'Ε
κτός άπό τη γενι,ιη μνήμη διακρίνουμε την εν{}ύμηση, την επαναφορά
στη ί,ινήμη καl την άνάμνηση. Σκεφθήχατt, ποτέ τη διαφορά; Μη λη
σμονείτε, δτι ή λέξη μνήμη εtναι γενικός δρος,
Έρώτ - 'Όμως δλα αύτά εΤναι συνώνυμα.

' πάντ. - Στην πραγματικότητα δεν εtναι, καl μάλιστα στη
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φιλοσοφικη διάλεκτο. 'Η μνήμη είναι ή εμφυτη ιχανότητα σε σκεπτό
μενα οντα, ακόμη και στα ζώα, ν' αναπαράγουνε περασμένες έντυ
πώσεις με η1 βοήitεια του συνειρμου 'ίδεων, που προκαλοϋνε τ' αντι
κείμενα, η κάποια λειτουργία των εξωτερικών όργάνων των αισ{tή
σεών μας. Ί-Ι μνήμη είναι μία ικανότητα, που έξαρταται έντελως άπ'
την καλ11 η κακη φυσιολογικη λειτουργία τοϋ έγκεφάλου μας. Ή
έν{}ύμηση κι' ή επαναφορά είναι ιδιότητες της μνήμης, που άποσκο
ποϋνε την εξυπηρέτησή της. Ή α ν ά μ ν η σ η δμως είναι κάτι
ολωσδιόλου διαφορετικό. Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι την προσδιορίζουνε
σαν ι,ιεταβατικη κατάσταση ανάμεσα στην ένitύμηση και στην έπανα
φορά στην μνήμη.
«'Η συνειδητή λειτουργία, με τ1iν όποία ξαyαζοϋμε περασμένα γεγονό
τα χω ς δ ι ά φ ο ρ ε ς π λ ή ρ ε ι ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ς, δπως
ρί
συμδαίνει
στην έπαναφορrt στη μνήμη».

Ό Λόκε, μιλώντας για την επαναφορά στη μνήμη και για την
iνitύμηση λέει:

«"Οταν μισ. ίδέα ξα,άρχεται μόνη της πίσω, χωρίς ,,ά ένεργήσει κανένα
άντικ,ίμενο στ�iν οραση, τότc αύτό ε{ναι ένΜμηση. "Αν έπιστρέφει ϋστερ,α
άπό πνευματικ1i προσπάi!·εια κ αί κόπο, τότε εΙναι έ παναφορά στη μνήμη».

Κι' ό ΛόΥ.,ε δμως δεν δίνει σαφη όρισμο για την ανάμνηση. Αύ- r ' �
το οφείλεται, στο δτι δεν είναι μια ικανότητα η tδιότητα της φ υ -/ σ ι κ η ς μας μνήμης, άλλα μια διαισ{tητικη αντίληψη ανεξάρτητh' ,η
άπ' τον εγκέφαλό �μας. Μια αντίληψη, που δταν μπαίνει σε δράσ1, 0
απ' την πάντοτε παροϋσα γνώση τοϋ πνευματικ,οϋ 'Εγώ, προκαλεί δλ' πον
τά όράματα, που ό ανitρωστος {tεωρεί ασυνήitιστα, αρχίζοντας άπ' �ί V.ί
ε'ίκόνες της μεγαλοφυιας μέχρι τά παραληρήματα τοϋ πυρετοϋ κ
της τρέλλας. Σύμφωνα με την επ�στήμη, αύτά δλα ανάγονται στη�
περιοχη της φαντασίας. Ό 'Αποκρυφισμος δμως κι' ή Θεοσοφία αν
τιμετωπίζουνε την ανάμνηση άπο τέλεια διαφορετικη αποψη. 'Εμείς
ένω θεωροϋμε τη φυσικη μνήμη πρόσκαιρη, συνδεδεμένη με τη φυ
σιολογικη κατάσταση τοϋ εγΥ.εφάλου μας, ( βασικη αντίληψη δλων
"
'
' και' που' με' τη' σειρα' τους στηρι'ζονοσων διδασκουνε
τη' Μνημονικη,
ται κι' εκείνοι στις επιστημονικες ερευνες των συγχρόνων φυσιολό
γων), πρεσβεύουμε δτι ή ανάμνηση είναι ή μνήμη της ψυχης. Λύτη
είναι που δίνει τη βεβαιότητα σε κάθε lίνθρωπο, είτε το νοιώθει, είτε
.,
'
,
'!1'
' .,
_Q'
,
.,
,
' λι υα
οχι, πως καποτε ε�ησε, κι οτι πα
ξαναζησει. οπως
λ,εει ο Γουορδουώρθ:
C

'Η γέννησή μας εΙναι ϋπνος κι' εΙναι λ ήi!η,
'Η ψυχή που κοντά μας ανατέλλει, αστέρι της ζωης μας,
Σε κάποιον αλλο τόπο εχει δύσει,
Κι' εΙναι άοτό πολυ μακρυά φi!-ασμένη .

Έρώτ. - "Αν ι'ι θεωρία σας βασίζεται σ' αύτό τό εΤδος mς μνή,
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μnς, πού, δπως Qμολογ,είτε, είναι φΟΜΤαισία κalnoinon, πολύ φοβού
μαι δτι δέ:ν θό πεLσετε, παρό μονάD<α πολύ λίιγους.

'Απάvτ. - Δεν ώμολόγησα πως ε1ναι φαντασία. Σας ε1πα μό
νο, δτι οί φυσιολόγοι καί γενικά οί επιστήμονες -θεωροϋνε, πως τέτοιες
άναμνήσε ις εlναι φαντασιοπληξιες καί παραληρήματα. 'hλεύ{}εροι
εtναι νά επιμένουνε στο σοφο τους συμπέρασμα. Δεν πρόκειται ν'
άρνηθοϋμε, δτι τέτοιες οπτασίες τοϋ παρελ-θόvτος, αυτές οί 6ιαστικές
ματιές, πού ρίχνει κανείς στα δάθη τού χρόνου, εlναι άσυνή-θιστα γε
γονότα, πού ϋρίσκονται σ' άντί{}εση μέ τη συvη{}ισμένη καθημερινή
πείρα της ζωης καί μέ τη φυσική μνήμη. ''Υ'ποστηριζουμε δμως μα
ζί μέ τον καθηγητή Ν άϊτ πώς: «τό δτι λείπει ή άνάμνηση μιας πρά
ξης, πού εγινε σέ μια προγενέστερη κατάσταση, δεν εlναι άρκετό επι
χείρημα για νά συμπεράνουμε, δτι δεν μπορεί νά την εχουμε ζήσει:..
Καί κάθε άμερόληπτος άντίπαλός μας πρέπει νά συμφωνήσει, μ' αυτά
πού λέγει ό Μπάτλερ στις «'Ομιλίες του περί πλατωνικής φιλοσο
φίας»: «το νά {}εωροϋμε την ίδέα της προυπαρξης εξωφρενική, οφεί
λεται στις ματεριαλιστικές η μισοματεριαλιστικές μας προλήψεις». Έ
κτος άπ' αυτό, ύποστηρίζουμε δτι, δπως άναφέρει ό Όλυμπιόδωρος,
ή μνήμη εlναι φαvτασίαι, κι' επομένως κάτι στο όποίο ελάχιστα μποηύμε νά ύπολογίσουμε. Ό 'Αμμώνιος Σακκας 6ε6αίωνε, δτι ή μνήC
I
C
/
ι
\
-:,ι ...Q.
Ι
-:,
1 ε ναι η μονη ικανοτητα μεσα
στον
αvvρωπο,
που' fluρισκεται
σ J α·
1
ι υτη άvτί{}εση μέ τή δυνατότητα της πρόγνωσης, της πρό6λεψης
, ι μέλλοντος. Μή λησμονείτε εξ αλλου, δτι αλλο πραγμα ε1ναι ή
g ".ιιη κι' αλλο ό νοϋς. Ή μνήμη εtναι ενας μηχανισμός άπό ενθυ
« .,:;, ενα οργανο καταγραφής, πού ευκολα μπορεί νά χαλάσει. Ή
:η ε!ναι αίώνια κι αφ{}αρτη. Θ' άρνιόσαστε &ρά γε την ϋπαρξη
, :Δμένων άν-θρώπων καί πραγμάτων, μόνο καί μόνο γιατί δεν τούς
είδατε μέ τά ύλικά σας μάτια; Ή όμαδικη μαρτυρία δλων δσων σέ
περασμένα χρόνια είδανε τον 'Ιούλιο Καίσαρα δεν ε!ναι άρκετη εγ
γύηση δτι εχει ζήσει; Γιατί δεν πρέπει νά 6ασισ{}ουμε στη μαρτυρία
επίσης πολλών άνθρώπων προικισμένων μ' ενορατικές ίκανότητες;

•

τ

"1

Έρώτ. - Δέ:ν νο_μίζετε, δτι αύτέ:ς ο! διακρίσεις είναι πολύ λε
nτολόγες γιό νό τlς παραδεχθοϋνε ο! π1ό πολλιοl aνθρωποι;

ι. Στό Φαίδωνα τοϋ Πλάτωνα ό 'Ολυμπιόδωρος λέει: «Ή φαντασία
έμποδίζει τίς διανοητικές μας συλλήψεις, κι' ετσι δταν έπιδρα πάνω μας ή
-&εία εμπνευση. αν έπέμ6ει ή φαντασία, ό έν-&ουσιασμός σταματά. Ό έν-&ου
σιασμός κι' 1Ί εκσταση ε[ναι άντίi!ετα τό ενα προς τό αλλο. "Αν κα,είς έ ρω
τ11σει, nω: μπορεί ή ψuχή νά ένεργ εϊ: χωρίς τη φαντασία, -&' άπαvτήσουμε,
<Sτι ή άvτίληψή της γ ια τά παγκόσμια δείχνει, πως ε[ωι ίκανή, γι' αύτό.
'Η ψuχη εχει παραστάσεις άνεξάρτητες άπ' τη φαντασία, που ομως ταν
-ιόχρ ονα πα ρακολου&εϊ: την ενέργεια της ψuχης, δπως ή -&ύελλα καταδιώκει
αύτον που ταξιδεύει στη -&άλασσα.
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'Απάντ. - Πέστε μας καλλίτερα, οί πιο πολλοl. ματεριαλιστές.
'Ιδού τί εχουμε νά τους πούμε: 'Ακόμη και κατα το σύντομο διάστη
μα μιας συνη-3-ισμένης ϋπαρξης, ή μνήμη είναι πολυ αδύνατη για να
συγκρατεί δλα τα γεγονότα μιας αν&ρώπινης ζωης. Πόσες φορες δεν
συμ6αίνει πολύ σημαντικα γεγονότα να κοιμούνται μές στα 6ά{)-η της
μνήμης, εως δτοιυ ενας συνειρμός ίδεών η κάποια αλλη αίτία τα ξυ
πνήσει καί τα 6άλει πάλι σ' ενέργεια. Αυτό συμ6αίνει, προπάντων,
στους ήλικιωμένους αν{)·ρώπους, πού διαρκως δυσκολεύονται να {}υ
μηf}οϋμε τό παρελ-3-όν, "Αν λοιπόν λά6ουμε ύπ' <>ψη δ,τι γνωρίζουμε
τα φυσικα και πνευματικα στοιχεία τού αν-3-ρώπου, δεν
σχετικα
-3-α μας φανεί περίεργο, γιατί ή μνήμη δεν συγκρατεί τ 11ν ανάμνηση
από μια η από περισσότερες περασμένες ύπάρξεις. Τό &.ντί{)-ετο ίσια
- 'ίσια {)-άπρεπε να μας εκπλήξει.

με

Έρώτ. - Μου δώσατε μια oύV'T'O{ίJn γεvι�r'ι nερίιλinφn για δ,τι
σχ�ετι�ό με τα έπτα στοιιχεία. Σύμφωνα μ' δ,σα μου εϊnαrrε γι' αύ'Τ'ά,
πως έξnγείτε τό να ε,χου1με �6σει κάθε όνΔμνrιση nροn,γούμεvου
βίου;

Άπάντ. - Αυτό είναι πολύ ευκολο. Τα στοιχεία αυτα, πού ό
νομάζουμε φυσικάlδιαλύονται μετα τό {)-άνατο μαζl. μ' δλα τα συστα
τικά τοιυς, αφανίζεται λοιπόν κι' ή μνήμη μαζί
τον εγκέφαλο. Ή
χαμένη μνήμη μιας εξαφανισμένης προσωπικότητας, πώς είναι δυνα
τόν να {)υμαται η να συγκρατεί δ,τιδήποτε στην επόμενη ενσάρκωση
του 'Εγώ; Μετενσάρκωση σημαίνει, δτι τό 'Εγώ αποκτά ενα ν έ ο
σώμα, ενα ν έ ο εγκέφαλο, και μια ν έ α μνήμη. Θατανε λοι.,:όν
ακατανόητο να περιμένουμε απ' τη νέα μνήμη δ,τι δεν εχει ζήσει. �ι
ναι σαν να ζητουμε με τό μικροσκόπιο να 6ρουμε ίχνη από αίμα σ'
να πουκάμισο, πού δεν φόρεσε ποτε δ δολοφόνος και να {)-έλουμε να
δοϋμε τις κόκκινες σταγόνες, πού 6ρίσκονται μόνο στα ρουχα, ποιυ
φορούσε τότε. Αυτα πρέπει να εξετάσουμε κι' οχι τό καf}αρό πουκάμι
σο. "Αν δμως τό φόρεμα, πού φορουσε την ωρα τού εγκλήματος κάη
κε η καταστράφηκε, πως {)-α τό 6ρουμε;

με

ε

Έρώτ. - Να λοιπόν I πως εΤναι δυνατόν νt ύnάρξει βεβαιότnτα
δτι τό εγικλn,μα εγιrνε, n πώς ό ανθρωnος με τό ((κα.θαρ,6 ποuκ6μι
ΟΟ)) εχει ζήσει κα1 nρίν;

Άπάντ. - Δεν -3-α τό tπιτύχουμε, 6έ6αια,

με φυσικα μέσα, ουτε

ι. Τό σώμα, ή ζωή, τσ. ζωώδικα ενστικτα και τά πά{)η, κα{)ώς και το
ύ.στρικό είδωλο του κά{)ε άν{)ρώπου (είτε γίνεται ά-ντιληπτό μες στη σκέ
ψη, είτε άπ' ,ό μάτι του νου, είτε άκόμη κι' άντικειμενικά χωρισμένο άπ'
τό φυσικό σώμα). Τά στοιχεία αύτά ό,ομάζουμε: Στούλα - Σαρίρα, Πρά
·γα, Κάμα - Ρούπα, Λίγκα - Σαρίρα. Ή έπιστήμη δεν τ' άρνιέται, άλλα
τους δίνει διαφορετικά όνόματα.
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λαμδάνοντας ύπ' οψη ενα τεχιμήριο, που δεν ύπάρχει πιά. 'Ωστόσο ot
νόμοι μας, ot τόσο σοφοί, άναγνωρίζουνε, κι' ίσως περισσότερο άπ'
δ, τι πρέπει τη μαρτυρία των περιστάσεων. Γιά να πεισ{}οϋμε γιά τή
Μετενσάρκωση και την ϋπαρξη των περασμένων μας δίων, πρέπει
νά ελ-&ουμε σ' έπα�ή, οχι μέ την πρόσκαιρη μνήμη μας, άλλα μέ το
μόνιμο πραγματικα 'Εγώ μας.
Έρώτ. - Πως μπορεί κανεlς νά πιστέψει οέ κάτι, πού άγνοεί,
πού δέν έχει nιοιrέ Ιδεί, κα!, nρδyμα άκ�μn πιο όδύνaτο, ν:ό
μπεί
ο· έnαφι'ι μαζl του;

Άπάντ. - " ν αν-&ρωποι, κι' άπ' τους πιο μορφωμένους μάλι
στα, πιστεύουνε στη «δαρύτητα», στον <ι:αί-θέρα», στη «δύναμη:) και
σε δεν ξέρω πόσες αλλες ύπο{}έσεις κι άφηρημένες εννοιες, που δεν
ε'ίδανε, δεν αγγιξαν, δεν μύρισαν, δεν ακουσαν, δεν γεύτηκαν ποτέ
τους, γιατί νά μη μπορούνε κι' αλλοι, κατά τον ίδιο τρόπο, να πι
στεύουνε στο αιώνιο 'Εγώ, ύπό-&εση πολυ πιο λογικη και πολυ πιο
σημαντικη άπο αλλες;
'Ερώτ. - Τ'ί εΥναι, rrέλος πάντων, αύτι'ι ή μυοτnριώδιοcn αtώνια
όρχή; Μnορείτε νό μδ.ς έξnγτ\σετε τι'ι φύσn τnς, G>στε νό γ!νει πιο
νοnτι'ι σ· διλους;

'Απά.ντ. - Το 'Εγώ που μετενσαρκώνεται εtναι το ά-θάνατο, ά
οχι προσωπιχό, εγώ, μ' αλλα λόγια ό φορέας της 'Άτμα Βουδδικης Μονάδας. Αυτο εtναι εκείνο που άνταμείδεται στο Ν τε
δαχάv καί τιμωριέται στ η γη καί στο όποίο προσ-ιιολλιοϋνται τά
«Σκάντα9>1, οί ίδιnτητες κάθε ενσάρκωσης.
τομικο,

Έρώτ. - ΤΙ έννοείrrε ιμέ ια:κό.ντaς.>,;

Άπάντ. - Α'UτΟ πο'\J είπα: ίδιότητες, άνάμεσα στlς δποίες κι'
ή μνήμη, πού δλες μαραίνονται σάν τά. λουλούδια άφίνοντας πίσω
κάποιο άνεπαίσ{}ητο αρωμα μόνο. Σας άναφέρω μια παράγραφο άπ'
τη δουδδικ11 Κατήχηση2 τοϋ Συνταγματάρχη 'Όλκοττ σχετικη μ' αύ
το το -θέμα:
1. Ή βουδδικ1i διδασκαλία άναφέρει πέντε «Σκάvτα9: α) Ρούπα (μορ
φή η σώμα) ύλικές ίδιότητες, β) Βεvτάνα, αtσtlηση, γ) Σάννα, άφηρημέ
νες ενοιες, δ) Σαμκχάρα, τάσειc της νοημοοίινης, ε) Βιννάνα, διανοητικές
ίκανότητες. 'Απ' αύτές είμαστε καμωμένοι, μ' αύτές συνειδητωτοιοϋμε την
vπαρξη, χάρις σ' αίrτές έπικοινωνοίιμε με τόν εξω κόσμο.
2. Ό Συνταγματάρχης �Ολκοττ ύπηρξε ίδρυτής και Πρόεδρος της
θεοσοφικης 'Εταιρίας. Ή άκρί6εια των λεγομένων του πιστοποιείται άπ'
τό 6ουδδιστή άρχιερέα Σεβάσμιο Σουμαγκάλα στό Κολό μπο. Ή βουδδική
κατήχηση εlναι σύμφωνη με τά διδάγματα της βουδδικηι- 'Εκκλησίας τοϋ
Νότου.
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«Ό ήλικιωμένος αγιJρωπος -1)-vμαται τά έπεισόδια της νεανικης τοv ή
λικίας, παρ' δλο πού εχει σωματικά καί διανοητικά άλλάξει. Για,ί λοιπόν ή
άνάμνηση των περαομένων ύπάρξεω-v δέν μετα6ι6άζεται απ' τη μιά γέννη
ση στ11ν αλλη: Διότι ή μνήμη εlναι ενα μέρος άπ' τά «Σκάντας». Τά Σκάν
τας μεα6άλλοναι μέ κά{)ε νέα wιαρξη, δποv ά,απύσσεται μια νέα μνήμη, πού
καταγράφει τά γεγονότα αύτοϋ τοϋ νέοv ϋίοv. 'Ωστόσο κάποια άνάμ,ηση, κά
ποια άπήχηση άπ' τίς περασμένες ζωές πρέπει νά διατηρείται. uΟταν ό
πρίγκηπας Σιν-τάρτα εγινε Βούδδας, όλόκληρη ή σειρά άπ' τις περασμένις
τοv ενσαρκώσεις φαν,ρώ{)ηκε μπροστά τοv...
Αύτα σας άποδεικνύουν οτι ένω οί αιώνιες ίδιότητες της προσω
πικότητας, δπως 'Υ! άγάπη. ή καλωσύνη, ή εύσπλαγχνία συνδέονται
με τ' άθάνατο 'Εγώ, πάνω στο όποίο έντυπώνουνε μιά, ας πούμε- μό
νιμη φωτογραφία της {)ε ίας οψης του άν{}ρώπου, πού δεν ύπάρχει
πιά, τα ύλικα Σκάντας ( αύτα που δημιουργουνε τα πιο χτυπητα καρ
μικα άποτελέσματα) είναι εφήμερα, δσο κι' ή λάμψη της άστραπης,
Δεν μπορούνε να εντυπώσουν:, κανένα ίχνος πάνω στο νέο εγκέφαλο
της καινούργιας προσωπικότητας, χωρlς αύτο να ζημιώνει σε τίποτε
την ταυτότητα του μετενσαρκωνόμενου 'Εγώ.
Έρώ�r. - Μήπως ,έννοείτε, δτι -τ,ό :μ6νο, πού έnιζιεί, εί1V1αι ή μνr'ι
μn τnς φυχ,nς, δπως rττrιν όνο:μάζετε, άφοϋ αύm rί αύτό τό 'Εiγώ είναι
τό ίδιον δν, ένω όπ' την προσωnικότnτa δέν μένε! τlποτε;
'Απάντ. - 'Όχι άκριδως. Κάτι έπιζεί άπο κάθε προσωπικότη
τα, έκτος αν πρόκειται για τέλεια ύλιστική φύση, κλεισμένη ετσι ω,
στε καμμια πνευματική άχτίνα να μή μπορεί να τή διαπεράσει, κάτι
άφίνει ενα αιώνιο αποτύπωμα πάνω στον ένσαρκωνόμενο ά{}άνατο Έ
αυτο η το πνευματικο Έγώι. Ή προσωπικότητα με τα <<Σκάντας»
της αλλάζει με κάθε νέα γέννηση, αφου, δπως είπαμε, δεν είναι πα
ρα ό ρόλος, πού ό ή{}οποιός ( το πραγματικο Έγω) παίζει μια 6ραδυά.
Γι' αύτο το λόγο στο φυσικο πεδίο δεν {}υμόμαστε τlς περασμένες
ζωές μας, μολονότι το «πραγματικο:ι> Έγω τις εχει ζήσει καl τlς
γνωρίζει δλες.
Έρώτ. - Πως τ6τε ό πραιγματικός n nνευματι'Κ!ός άνθρωπος δέl\/
όnοτυnώνει αίχπ'ι πι γνώ, σn σ-τ�ό νέο προσωnιικο 'Εγώ;
Άπάντ.- Κι' εσείς πως εξηγείτε το γεγονός, δτι οί ύπηρέτριες
μιας φτωχικης άγροικίας άρχίζανε να μιλουνε έδραϊκα και να παίζου1. "Η ό πνευματικός Έαvτός σ' άντί�'!εση με τογ προσωπικό 'Εαυτό.
Δεν πρέπει νά σvγχέοvμε τό «πνευματικό 'Εγ/»> με τόν «' Ανώτερο 'Εαυτό»,
πονναι τό "Ατμα, ό έηός μας Θεός, άξεχώριστος άπ' τό Παγκόσμιο Πνεύ
μα.
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σε κατάσταση ϋπνωσης, μαγνητικού ϋπνου,
ένω δεν {}υμόντανε τίποτε μόλις ξυπνούσανε; Αύτο όφείλεται, ( ο
πως ·Μ σας έξηγούσανε οί παλιοl άλη{)ιvοl ψυχολόγοι κι' οχι οί σύγ
χρονες σχολις σας) στο δτι το πνευματικο 'Εγώ μπορεί να δράσει,
μονάχα δταν παραλύει τό προσωπικο έγώ. Το πvευματικο 'Εγώ εt
ναι παντογνώστης, εχει εμφυτη μέσα του κά{}ε γνώση. Το προσω
πικο 'Εγώ ε1ναι δημιούργημα του περιβάλλοντος και σκλάβος της
φυσικής του μvήμης. "Αν το πνευματικο 'Εγώ μποροϋσε να έκδηλώ
νεται άδιάκοπα κι' άνεμπόδιστα, δεν {}α ύπήρχανε πια αν{)·ρωποι πάνω
στη γη, αλλυ. {}εοί.
νε 6ιολί, δταν πέφτανε

'Ε,ρώτ. - Πρέπει ώστόσο να ύnάρχουνε έξαιρέσεις, να είναι καl
μερικοl δινθρωποι, nού να θυμοGνται.

'Απάντ. - 'Ί'πάρχουνε. Ποιός δμως πιστεύει τα λόγια τους; Ot
σύγχρονοι ματεριαλιστες {}εωροϋνε τέτοιοιυς νευροψυχικα ύπερευαί
σ-&ητους τύπους, ύστερικούς, όνειροπαρμένους, βλαμμένους, εξαλ
λους, η άπατεωνες. 'Όταν μιλήσι,τε για ψυχή, μερικοl αν{}ρωποι σας
έρωτοϋνε: «Τί e !ναι ψυχή; Μπορέσατε ποτε ν' άποδείξετε την ϋ
παρξή της»; εν εχει νόημα να συζητάει κανεlς τέτοια {}έματα με
ματεριαλιστές. Τούς άπευ{}ύνω ώστόσο αύτη την έρώτηση: «Μπορεί
τε να {}υμηθεϊτε, τί ε'ίσαστε και τί κάνατε, στη βρεφική σας ήλικία;
ιατηρείτε και την ελάχιστη άνάμvηση άπ' τη ζωή, τlς σκέψεις, καl
τις πράξεις σας τούς πρώτους δεκαοκτώ μηνες, η τα πρώτα δυο χρό
νια τοϋ βίου σας; Γιατί δεν άρνιέστε κατα τον 'ίδιο τρόπο, δτι ζήσατε
τότε»; ,, ν σ' δλα αύτα προσ{}έσουμε, δτι το μετενσαρκωνόμενο 'Ε
γώ η ή ατομικότητα συγκρατεί σ' δλη τη Ν τεβαχανικη περίοδο το
άπόσταγμα της πείρας της περασμένης γήϊvης ζωης, της προηγού
μενηςδηλαδη προσωπικότητας, ετσι ώστε δλη ή πείρα της φuσικης
ζωης να περιέρχεται σε μια κατάσταση ύπαρκτη «δυνάμει» η ακριβέ
στερα να μεταφράζεται σε πνευματικούς τύπους (φόρμουλες). "Αν
έπl πλέον λάβουμε ύπ' 5ψη μας, δτι δέκα η καt δεκαπέντε αί.ω
νες χωρίζουνε δυο διαδοχικές ένσαρκώσεις, κι δτι σ' δλο αυτο το
διάστημα ή φυσικη συνείδηση αδρανεί ολωσδιόλου αφου δεν δια•
,
.Ο.'
�
vετει
> δη
'λωσης, κι, επομενως
uργανα
εκ
δ'ε ν �uρισκεται
,
σε' υ., π α ρ ,
,
'
e
� ,
\
'
e
'
δ'
,
ξ η, τοτε γινεται πολ'υ φανερη η αιτια, για την οποια εν μενει
καμμια έv&ύμηση στη γνήσια φυσικη μνήμη.
Έρώτ. - Εϊnα11ε, δτι τό πνευμαηκό Έγώ είναι παντογνώστης.
Τι γίνεται λοιnόν αύτn ή ηερ!φrιμn nαιvτογνωσία σ· δλη τη Ντεβα·
χανικn ζωή;

' πάντ. - Σ' δλη αύτη την περίοδο βρίσκεται σε λαv{}άvουσα
δυναμικη κατάσταση, πρωτα άπ' δλα γιατl το πνευματικο 'Εγώ, ή
σύν{}εση τοϋ 'lπούvτι - Μάνας δεν ε1ναι ό ανώτερος εαυτός, που
βρίσκεται ενωμένος με το Παγκόσμιο Πνεϋμα η Ψυχη καl γι' αυτο

248

1 Λ I ΣΟΣ

1970

'
' '
γιατι' το' Ν τεδαχαν
'
' είναι
ε ίναι κι' ο μονος παντογvωστης. Δευτερον,
ή έξιδανικευμένη συνέχιση της προηγούμενης γήϊνης ζωης, εtναι δη
λαδή το άντιστά{}μισμα, ή άνταμοιϋή για δλες τlς άδικίες και τα
� ' Στυ1.
.,._(L .... . γι' αυτα.
c
,
,
11 '
να' ειμαστε υπευυυvοι
χωρις
υασανα, που, περασαμε
Ντεϋαχάν, το πνευματικό 'Εγώ είναι παντογνώστης «δυνάμει». Πάν
σοφο γίνεται μονάχα στο Νιρϋάvα, δταν το Έγω ϋυ{Ηζεται μες στο
Παγκόσμιο Πνευμα - Ψυχή. 'Ωστόσο, τό Έγω μπορεί ν' άποκτήσει
σχεδόν παντογνωσία πάνω στη γη, δσες d>ρες κατορθώνει να λυτρωθεί
άπ' τα ύλικα δεσμα ύπό ώρισμένες, οχι κανονικες, συνf>ηκες και με
την έμφάνιση ώρισμένωv φυσιολογικών μεταϋολών του σώματος. Ζων
τανό παράδειγμα είναι αυτες οί νέες, που πέφτανε σε ύπνοϋασία, και
τις όποίες σας εχω άναφέρει. Μια άπλοϊκή ύπηρέτρια μιλουσε έϋραίϊ
κα και μια αλλη επαιζε ϋιολί· μπορείτε να φαντασθείτε αυτή την πε
ρίπτωση; Δεν έννοώ, ϋέϋαια, δτι οί έξηγήσεις, που μας εδωσε ή ια
τρικη έπιστήμη γι' αυτό το γεγονός, δεν εχουνε κάποια δόση άλή
θειας, πως μια δηλαδη άπ' αυτες τις κοπέλλες προ χρόνων είχε άκού
σει τον κύριό της, κάποιον ιερωμένο, να διαϋάζει μεγαλόφωνα έϋραίϊ
κα συγγράμματα, κι' ή αλλη ε1χε άκούσει κάποιον καλλιτέχνη να παί,
,
,
.,
"
e 'ί
ι ια αγροικια.
Q"υτε ηe μια
ομως,
ουτε η αλζει υιολ'ι σ' αυτη
, ' την
, "δ
λη, δεν {}α μπορούσε να έκτελέσει τόσο καλα το ρόλο της, &ν δεν
της εδιvε εμπνευση Α υ τ ό, που οντας άπ' την 'ίδια φύση με το
Παγκόσμιο Πνευμα, είναι και τό ίδιο πάνσοφο. Στην πρώτη περί
πτωση ή 'Ανώτερη Άρχη έπιδρουσε πάνω στα «Σκάντας» και τά
κινούσε. Στη δεύτερη, ή προσωπικότητα είχε παραλύσει κι' ή άτομι
κότητα έκδηλώνονταν &ϋίαστα. Μη συγχέετε, παρακαλώ, τlς δύο περι
,
πτωσεις.
)1

/!.

*

Στό (<'ΚΛΕIΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟ�ΟΦIΑΣ» περιλαμβάνονrα,ι έ!Κaί'ο·ντάδες
τέτο�ες έpωταnοκρ!σεις, μεταξό των δ.}.J..ων, πάνω στα έn6,μεvα
θ0ματα:1
Δια:φορό

μεταξύ

φυ!Χfις καl
(πν,εύματος
Ή συνεCδnσn μετό 't'ό θάνατο
(κα1 πρ1ν όπ· ττ'ι γέννnσn
Ό φυσικός καl πνευματικός δν
(θρωπος
Ή αlώνια όνταμοιβι'ι κα1 τιμω
(ρLα
'Αμοιβή x;al nμωρlα τοϋ Έ1γώ

Θεός ίJ<α1, προσευ!Χι'ι
ΕΤναι όναγκα!ο ή προσευm;
Ή πnγι'ι τfις όΎGρώnινnς φυχnς
Θεοσοφ!α καl όσκnτισμός
Θεοσοφία καl γάμος
Θεοσοφ!α κα1 όγωγι'ι
Ή τελειοnοlnσn τοϋ έαυrτοϋ μας
Ή όφnρΤ1iμένn Ιδέα καt ή συ�ε('ιφιμένn nρα1γματικότnτα
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'Ανάμεσα Γης καi Ούρανού
'Ερχόμαστε αιτο μακρυά...
Λαμπάδες τραγικές πού διαιωνίζουν
με της ανάλωσης τά δάκρυα
τήν άκατάσχετη άστεριων 'δρμή.
Πολεμιστές μοναχικοί.
Με ανοιχτά έρωτηματικά
κραδα(νοvrας μιαν άστραπή σπαθιοΟ
στο μέτωπο άνειρήνευιτου έχθρου.
Με προσωπίδες ανεξήγητες
καί πανοπλίες εύπρόσιΒλητες
πού μας προδίδουν
και συνωμοτουν με τον έχθρό.
Πρώτη πατρίδα - μήτρα ή φωτιά.
Ή άνεμόσκαλα των χιλιετηρίδων
μας άνειΒίιΒασε ψηλά.
Κάιτω από τά πόδια μας ψωτιές ...
Κάθε μας ιΒημα, κάΘε μετατόπιση
στ' αέρινα σκαλιά
1<αί μιά δριστική άμετάθετη ζαριά
στης μοίρας τό αδυσώπητο ζατρίκι.
'Ατέρμονη πού είναι ή σκαλωσιά! ...
Ή αναρρίχηση μας τυραννα.
'Υπόσχεση δολερή τό φτάσιμο
σε κάποιο θεοιΒάδιστο Σ ινα...
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το 94οΝ U4f ΚΟ!ΜΙΟΝ ΣΥΝ( ΔΡΙΟΝ

ΤUΣ ΟfΟΣΟΦΙΚUΣ (Τ4ΙΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΑΝΤΥΑΙ' TH't /ΝΔ/Αl
Στο "Αντυαρ της 'Ινδίας συν
ηλθε τό 94ον έτήσιον συνέδρι
ον της παγκοσμίου Θεοσοφικης
'Εταιρίας, ύπό την προεδρία του
Ν ιλακάντα Σρι Ραμ Ml με συμ
μετοχη 804 άντιπροσώπων άπό
58 χώρες.
Τό συνέδριο ανοιξε με την
«προσευχη των θρησκειών». Και
κάθε ήμέρα, αt έργασίαι του συ
νεδρίου αρχιζαν άφου προηγου
μένως έγίνετο ή προσευχη αυτή.
Δεν ύπάρχει παρα μόνον ΜΙΑ
Πραγματικότης, στην δποίαν οί
ανθρωποι εχουν δώσει, στην πο
ρεία των αιώνων, διάφορα ονό
ματα. Ένω οί ανθρωποι δεν
μπορουν σήμερα παρα
να
διατηρουν την θρησκεία της έ
θνικης των παραδόσεως αρχί
ζουν να άντιλαμ6άνωνται την α
λήθεια της Μιας Δημιουργικης
Άρχης, γι' αυτό και σύνθημα

της Θεοσοφικης 'Εταιρίας είναι:
«Ουδεμία θρησκεία είναι ύπερτέ
ρα της 'Αληθείας».
Πρώτη αναπέμπεται ή προσευ
χη των Ί νδων: Om ! Sahasrahi r ]1a purushah sahasrak
slιah ahasrapat! στρεφόμενη
προς τον Πουρούσα, τον θεό με
τα χίλια κεφάλια, τα χίλια μάτια,
τα χίλια πόδια... Είναι μια συμ
δολικη εκφρασις των Ί νδων για
τον Πανταχου Παρόντα.
'Ακολουθούν αί προσευχαι των
αλλων θρησκειών, κατα την
χρονολογικη σειρα της έμφανίσε
ώς των στη γη. 'Εκπρόσωποι κά
θε θρησκείας μεταξυ των συνέ
δρων διαβάζουν, από τό ίερό βι
βλίο των, την προσευχή. Ό Ζω
ροαστρικός προσηυχήθη προς
«την χάριν του Παντογνώστου
Κυρίου της 'Ύ'πάρξεως», δ Ζαϊ
νιστης έξέφρασε σε6ασμον «προς
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παν αξιον σεδασμοϋ», ό 'Εδραί
ος έδιάδασε περικοπήν της Βί
δλου που έτόνιζεν δτι ό Θεός εi
ναι" νας, ό Βuυδδιστης προσηυ
χήθη προς τον «'Άγιον "Ενα,
τον Τέλειον είς Σοφίαν Κύριον»,
ό Χριστιανός προς την Άγίαν
Τριάδα, ό Μουσουλμάνος προς
τον Θ�όν καl τον προφήτην του
Μωάμεθ καl ό Σικκιστής έπεχα
λέσθη «τό άλη{}ες ονομα τοϋ Πλά
στου, τοϋ άφόδου Πνεύματος».
Στο τέλος, δλοι μαζl άπήγγειλαν
τήν Οίκουμενική Προσευχή, ή
όποία άπευ%νεται προς τήν
κρυμμένη Ζωή, Φως καl ' γάπη,
που ε1ναι επιτομή δλων των δια
φόρων όνομάτων ύπό τα όποίu ό
Εiς είναι γνωστός στους άνθρώ
πους.
Οί σύνεδροι είχαν την δυνα
τότητα νά παρακολουθήσουν θ-εία
λειτουργία της ίδιαιτέρας των
{}ρησκείας η νά προσευχηθ-οϋν
στο ναό της {}ρησκείας των, δε
δομένου δτι το " ντυαρ - 1i ε
δρα της παγκοσμίου Θεοσοφικης
'Εταιρίας - διαθ-έτει ναούς δ
λων των {}ρησκειων. Με τήν εύ
καιρία αυτή, ας σημειωθη - η
μάλλον, ας ύπογραμμισ-&η τι ή Θεοσοφικη 'Εταιρία δέχεται
ώς μέλη της άv{}-ρώπους καλης
{}ελήσεως και άγνων προθέ
σεων άδιακρίτως της θ-ρησκείας,
είς τήν όποίαν άνήκουν καl ε'ίς
τήν όποίαν {}- ά π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν, δπως, επίσης, άσχέτως
των διακρίσεων φυλης, τάξεως κ.
λ.π. διότι σκοπός της 'Εταιρίας
εtναι νά προαγάγη τήν παγκό
σμια άδελφότητα. Με τό νά δια
τυπώνη τήν αποψι δτι ύπάρχει
ΕΝΑΣ ημιουργός, άδιαφόρως
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προς τα όνόματα πού δίνουν οί
ανθρωποι στον Θεό και ό καθ-έ
νας τον φαντάζεται διαφορετι
κόν, καl δτι ύπάρχει ΜΙΑ 'Α.
λήθεια, πάνω άπό δλες τις θρη
σκείες, δεν επεται δτι ύποχρεώ
νει τά μέλη της να συμμερισθ-οϋν
αυτη τ11ν αποψι. Μπορεί ενας
Θεόσοφος νά μένη ση1ν 'Εται
ρία διατηρώντας εις τό άκέραιον
τις δικες του θ-ρησκευτικες άντι
λήψεις, άρκεί νά άνέχεται καl νά
σέδεται έκείνες των αλλων.
Έξ αλλου, δσοι σύνεδροι ηθε
λαν, μποροϋσαν νά άπολαύσουν
- άλλά αν ξυπνουσαν στlς 6 τό
πρωί - τήν ύπί'δλητική λειτουρ
γία στο BI-Lι\.RA ΤΑ
Al\IAJ
PUJA, εναν άπλό ναό, δίπλα στή
Βιδλιοθήκη τοϋ 'Άντυαρ. Καμ
μία είκόνα, κανένα είδωλο μέσα
σ' αυτόν τό ναό. Μόνον ενας δω
μός, πάνω στον όποίον καίει μία
λαμπάδα, τό "Ενα Φως, πού ε1ναι κρυμμένο στήν καρδιά δλων
των λατρειών. Αί προσευχαl εΙ
ναι οίκουμενικοϋ χαρακτήρος,
στε ν ά μπορη νά της πη ό όπα
δός οίασδήποτε θρησκείας.
***

ω

Ό Πρόεδρος Ν. Σρl Ράμ, εί
πε στην εναρκτήρια όμιλία του,
δτι οί Θεόσοφοι δλου τοϋ κόσμου
άποδλέπουν στο ετος 19 7 5, που
θά σημειώση την έκατονταετία
άπό της ίδρύσεως της 'Εταιρίας,
με τήν επιθυμία νά έορτασθη αυ·
τή ή σημαντική επέτειος σε παγ
κόσμια κλίμακα. ' λλά, ε1πε, ενας
πανηγυρισμός δεν άρκεί νά μετα
δάλη η1ν 'Εταιρία σε άποδοτικο
οργανο γιά νά δοηθήση τον κό
σμο νά προοδεύση σε μια άληθι
νά καινούργια εποχή. 'Εκείνο πού
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χρειαζόμαστε, δεν είναι να συγ
χαρούμε το'Uς έαυτούς μας γιό.
τα εως τώρα έπιτεύγματα της 'Ε
ταιρίας, αλλα να αποδλέψωμε σε
νέες έξ.ελίξεις, με νέο πνεύμα,
διότι δ κόσμος περνάει σήμερα
δαρεια κρίσι και οφείλομε να παί
ξωμε τον ρόλο μας στην αλλαγή,
ή δποία εtναι απαραίτητη, αν
πρόκειται να ύπάρξη εξοδος α
πό την κρίσι.
Μερικοl - συνέχισε - πι
στεύουν δτι ή Θεοσοφία εκαμε γι
γάντια βήματα από τον καιρό της
Μπλαοάτσκυ. Πιστεύουν ακόμη
δτι ή 'Αρχαία Σοφία εΙναι πάν
τοτε έπίκαιρη, διότι έπι6ε6αιώνε
ται σε πολλα από την σύγχρονη
'Επιστήμη, Αύτό μπορεί να είναι
σωστό, &λλα δεν {}α δώση στον
κόσμο καμμια σωστη tδέα περl
της Θεοσοφίας. Χρειάζεται να
διαδοθη ή αλήθεια της 'Αρχαίας
Σοφίας, ή δποία μπορεί να εχη
αποφασιστική έπίδρασι στη ζωη
κα{)ενός ατόμου. Πρέπει να μά
θουν οί ανθρωποι να σκέπτων
ται σαν ανθρωποι, οχι σαν πολί
ται ένός εθνους, με τάσεις ύπερο
χης τοϋ ένος έπl του αλλου η με
συμφέροντα του ένος έναντίον
των αλλων. Πρέπει να δουμε τη
ζωή σαν ενα σύνολο. Πρέπει να
την δουμε με νέα μάτια.
Κατόπιν δ Ν. Σρι Ραμ ανεσ κό
πησε την δραστηριότητα των δι
αφόρων τμημάτων της 'Εταιρίας
&να τον κόσμο.
'Έγιναν κατόπιν εκθέσεις για
την δραστηριότητα του Θεοσο
φικου Τάγματος 'Ί'πηρεσίας, της
Σχολης Σοφίας καl των αλλων
δρυμάτων.
Τέλος, εγιναν εtσηγήσεις έπl

ι

διαφόρων πνευματικών {)εμάτων.
Χάριν των άναγνωστων του, δ
ΙΛΙΣΟΣ θα δημοσιεύση περι
κοπες των δμιλιων αύτων.
Ό ανθρωπος άπέναντι
τού σnμερινοΟ κόσμου
«' Ο κόσμος διέρχεται κρίσιν»,
είπε δ Ούίλλιαμ Ρόςς. «Δεν συμ
φωνούμε για τό είδος της' Κοινω�
'
'
'
'
που πρεπει να φτιασωμε η
νιας
για τό είδος της ζωης, που θα
μπορούσε να φτιάση μια καλύτε
ρη κοινωνία. Δεν ξέρομε πως να
έξασφαλίσωμε την εtρήνη. Ζού
με σ' εναν κόσμο άφ{)ονίας, δπου,
δμως, πολλοl πεινούν. Ή εtρήνη
γίνεται εύκολώτερη με την τεχνο 
λογία, ώστόσο ή δυσαρέσκεια
αύξάνει. Δεν ξέρομε πως να έγ
καταστήσωμε κοινωνικη δικαιο
σύνη, πως ν' αποθαρρύνωμε τους
ανθρώπους να σκοτώνουν δ ενας
τον αλλον η να θεσπίσωμε εξυ
πνους νόμους. Ζουμε σε κοινω·
νία αισ{)ήσεων, δηλαδή, δ πολιτι
σμός μας δασίζεται σε δ,τι
μπορούμε να tδουμε, να α
κούσωμε, να γευθουμε η να
δσφραv{)ουμε. Δίνομε σημασία
στα υλικά, τα έ μπειρικα καl
θετικά, άντικρύζοντας με δυσπι
στία τα μεταφυσικά, μυστικιστικα
και πνευματικά».
Ό δμιλητης είπε περαιτέρω:
«Είμαστε στον αtωνα της τε
χνολογίας. Κάνομε πράγματα
διότι είναι δυνατον νά τα κάμω
με, χωρlς να έξετάσωμε καl αν
αξίζη να τά κάνωμε.
σκοποί
μας είναι τεχνολογικοί, οχι αν
θρώπινοι. 'Έχομε παραμερίσει
τον ανθρωπο χάριν μιας τεχνολο
γικης ούτοπίας, ή δποία χρειάζε-

οι
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ται ρομποτ και προγράμματα, δεν
χρειάζεται αν{}ρώπους. Ή τεχνο
λογία ηϋξησε τις ανέσεις μας, αλ
λά οί εποφ&αλμιούμενες αξίες ε{
ναι ό πλούτος ή ανεσις, ή εύχαρί
στησις, ή lσχύς. Τό αποτέλεσμα ε{
ναι διεθνεϊς εντάσεις και ε{}νη
στην άρπάγη ένός συστήματος
επί τού όποίου δεν φαίνεται νά α
σκούν ελεγχο. 'Αξιοποιούμε την
κομψότητα, τr1ν ευγένεια, την τε
χνική και περιφρονουμε την ζω
τικότητα, την σημασία, την δημι·
ουργικότητα.
'Ύ'πάρχει διέξοδος; 'Ύ'πάρχουν
απαντήσεις στα προβλήματα που
αντιμετωπίζομε;
Αί απαντήσεις κεϊνται στο α
τομον. 'Η αληθινη πάλη πρέπει
νά γίνη στις καρδιες καί στο
νου των άv{}ρώπων. Πρέπει να
άντιληφ&ούμε την άληθινη σκο
πιμότητα της μορφώσεως, να ε
λέγχωμε τό περιβάλλον. Ν ά αξι
οποιήσωμε την άρετη της περιερ
γείας και της αμφιβολίας. Ό
ανθρωπος πρέπει να απελευ{}ε
ρω{}η καί ελευθερία σημαίνει την
αυτ ο - ανακάλυψι δτι ή εκλογ11
και ή δρασις πηγάζουν άπό τον
ελείrθερο ανθρωπο. Πρέπει να γί
νωμε ενήμεροι του εσωτερικού
μας έαυτου και να ελευθερωθού
με, με αλλα λόγια να ά δ ε ι ά
σ ω μ ε τον έαυτό μας άπό ξέ
νη επίδρασι και άπό κά{}ε επι{)υ
μία εγωϊστική. Ν ά φ&άσωμε σε
μια μεγάλη σηναίσ{}ησι του &ν
{}ρωπισμου. Αύθεντικός &ν{}ρωπι
σμός είναι ή απαλλαγ11 άπό δλα
τα ψεύδη της ίδιοτελείας, είτε ε
γωϊστικης η όμαδικης».

Ή σύγχρονη κρίσιι:
ιωί ή θρησκεία
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Ό 'Ινδός Άσυτ Πατβαρντάν εί
πε δτι σήμερα, για πρώτη φορά
στην ανθρώπινη ίστορία, ό αν
{}ρωπος απολαμβάνει όλόκληρη
την ανθρώπινη κληρονομία. 'Ω
στόσο, δλη αύτη ή κληρονομία α·
πειλείται με καταστροφη από ε
ναν ατομικό πόλεμο. Κινδυνεύουν
παραδόσεις και {)εσμοl όλοκλήρων
γενεών, προσφιλείς στον ανθρω
πο. Κινδυνι:ύει 11 'ίδια ή επιβίωσις
της άν{}ρωπότητος.
Στο βάθος, ή ανθρωπότης δι
έρχεται κρίσι πίστεως. Εlς πείσμα
των επαναστατικών μεταβολών
της επισ,τήμης διατί&νται για
ας, ό ανθρωπος παραμένει άλν
σοδεμένος στη φτώχεια, την άμά
{}εια καί την αρρώστεια. Οί πόροι
της επιστήμη; διατίθ-ενται δια
καταστρεπτικους σκοπούς. Ό αν
θρωπος θα μπορούσε να {}έση
τέρμα στην πείνα, νά εξουδετε
ρώση ενα ποσόν άσ{}ενειων και
την άμά{}εια, άλλα τά παρατείνει
και ή αιτία βρίσκεται στο νοϋ
του μέσα. Είμαστε σκλάβοι τά
σεων του νου και συνηθειών σκέ
ψεως. Γι' αύτό, προτιμούμε Υα
κατασκευάζωμε μέσα όλέθρου.
Δαπανούμε δισεκατομμύρια δολ
λαρίωv σε εξοπλισμους και πολέ
μους, ενώ δεν βρίσκομε χρήματα
για την άνάπτυξι των πτωχών
χωρών. 'Εξ αλλου, ό αν{)ρωπος
δεν εμαθε να ζη άρμονικά με την
φύσι. 'Ήξερε τί να Υ.άμη στις
ζουγκλες της Άφρικη;, άλλα
δεν ξέρει πω; να φερθη στις με
γάλε; πόλεις, δπου ε γκαθίσταν
ται ή μόλυνσις, τό εγκλημα και
αλλα χειρότερα.
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'Εκείνο πού ενοχλεί τούς σο6α
ρούς όπαδούς της ανακαινίσεως
είναι ή κατάπτωσις της δημοκρα
τίας. Τό Κράτος όλοένα γίνεται
ΠιΟ δυνατό, αλλά Οι φτωχοί, Χαι,
μή προινομιοϋχοι μένουν χαμηλά.
'Έλλειψις πιστώσεων γιά τό Βιετ
νάμ δεν παρατηρείται. Ή λέξις
Βιετνάμ εγινε ενα είδος προφορι
κού μαστιγίου για την αφύπνισι
των συνειδήσεων ολων εκείνων, οι
όποίοι αγαποϋν τις δημοκρατικές
αξίες. Ή Ροδεσία για την Βρε
ταννία και τό πρό6λημα των «α
-θ-ίκτων» για την 'Ινδία αποδει
κνύουν οτι κά{)ε χώρα εχει κι' ε
να δικό της Βιετνάμ, πού άντι
προσωπεύει την κρίσι της δημο
κρατικής πίστεως. Καί οι κομ
μουνισταί επίσης αντιμετωπίζουν
ίδεολογική κρίσι. Ό πολίτης στε
ρείται του -θε- μελιώδους δικαιώμα
τος νά εκφράζη την διαφωνία
του είρηνικά. Χιλιάδες Ρώσων
διανοουμένων διαπιστώνουν οτι
ακόμη και ο,τι ε-&εωρείτο ώς Κομ
μουνιστική 11-θ-ική παρα6ιάζεται
από τό Κράτος και δεν εχουν την
δυνατότητα νά διατυπώνουν εί
ρηνικά την παρατήρησί τους. Ή
κατάστασις αύτή γίνεται περισ
σότερο αγωνιώδης από τη Ρωσι
κή επί-θ-εσι κατά της Τσεχοσλο6α
κίας και από την κατακράτησι
του Θι6έτ από τούς Κινέζους κά
τ ω από την στρατιωτική μπότα
τους.
'Τπάρχει λοιπόν κρίσις πίστε
ως. Ό σύγχρονος αν-&ρωπος εχει
συν{}ηκολογήσει στην τόση εγκό
σμια ήδονή, ωστε δεν αδειάζει
να εφεύρη εναν ούρανό, Ουτε Χαι
σκοτίζεται για νά επι6ιώση ϋ
.στερ' από αύτό τον κόσμο. Αύτή

είναι ή ούσία της παρούσης θρη
σκευτικής κρίσεως.
Ή άλnθινή ϋπαρεις
του άνθρώπου

Ό παγκόσμιος πρόεδρος Ν.
Σρί Ράμ μίλησε στο συνέδριο
για την αλη-θ-ινή ϋπαρξι τοrυ αν
-θρώπου.
'Η λέξις «ϋπαρξις», είπε στην
αρχή, ύποδηλοί άτομικότητα. Ό
ζωης και
αν-θρωπος είναι ενα
συνειδήσεως. Ή ζωή εκφράζεται
πάντοτε σε ατομικότητα. Τή ζωιη
δεν την 6λέπομε, παρά σε κάποια
μορφή, ασχέτως αν είναι στοι
χειώδης η πολύπλοκη και θ- -αυμά
σια όργανωμένη, οπως στο αν
-θρώπινο σώμα. Πρέπει ομως νά
γίνεται διάκρισις μεταξύ ζωης
"
' ο\
' η ζωη,
και συνειδ'ησεως, διοτι
πως την αντιλαμ6ανόμε-θ-α, κινεί
ται μέσα στους περιορισμούς της
ύλικης μορφης. Ένω ή συνείδη
σις, μιλώντας μεταφυσικά, πετά
ει στα ούράνια, άπλώνεται στα
πέρατα και 6υ{)ίζεται στα Μ{}η
των. ΈΥ..είνο ποιύ ξεχωρίζει τον
αν-θρωπο απο τά αλλα ζωντανα
πλάσματα, εκτος απο την φύσι
και την σύστασι του σώματός του,
είναι οτι ό νους και ή καρδιά
του αποτελούν δύο απόψεις της
φύσεώς του, της ατομικότητος.
Και αξίζει νά σημειω{)ή οτι οσο
πιο πολύ εξελιγμένος η ανεπτυ
γμένος είναι ενας αν-θρωπος, τό
σο πιο πολύ ατομικός είναι, δια
φορετικος απο κά-θ-ε αλλον, στην
όμιλία του, στη σκέψι και σε κά
-θ-ε τι προσωπικό. Αύτή ή ατομι
κότης μπορεί νά -θεωρη{}η οτι εί
ναι ή μορφη της εσωτερικης του
ύπάρξεως, του ψυχικού και πνευ-

ον
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ματικοϋ έαυτού του, που εlναι,
δπως συμδαίνει και με το φυσικο
σωμα, ώραία η ασχημη, λεπτή η
τραχεια.
'Η συνείδησις ένος παιδιοϋ
tlναι το πλέον εϋπλαστο που ύ
πάρχει. 'Εξαιρέσει της περιπτώ
σεως να ε1ναι ενα πρόσωπο άσυ 
νή&ιστα ευφυές και ενήμερο της
δικης του σκέψεως και των ύπει
σερχομένων επιδράσι:.ων, αύτ�ς
οί επιδράσεις το πλάθουν άσυναί
σ{}ητα. 'Ύ'παγορευόμεθα από χά
θε τι στο περι6άλλον μας, τις ε
πι-θυμίες καl τlς άπαρέσκειές
μας, τή θρησκεία που εδιδαχ{}ή
καμε να άκολου&ούμε, τίς ιδέες
της φυλης καl τοϋ "Εθ-νους μας,
τlς προσωπικές επίκτητες συνή
θειές μας, την πείρα μας, την
μνήμη μας κ.ο.κ.
'Επομένως, αί λέξεις «άληθινή
ϋπαρξις» πρέπει να σημαίνουν
το είδος της ύπάρξεως ένός άν
{}ρώπου σε κατάστασι ελευθερίας
και οχι ενα καλούπι που διεμορ
φώ{}η άπο τις εξωτερικές επιδρά
σεις. .,Οταν ό αvθρωπος διαμορ
φώνεται σ' ενα καθωρισμένο κα
λοϋπι, θα δράση μόνον σύμφωνα
με το σχέδιο αυτό· Ή ουσία της
έσωτερικης του ύπάρξεως χάνει
την πρωταρχική της ελευθερία.
Ό αvθρωπος ε1ναι ενα νοημον
()V. Νόησις ύπάρχει δπου ύπάρ
χει εξατομικευμένη συνείδησις.
Μπορεί να ε1ναι ή νόησις ένος
πουλιού η ένος ζώου, όπότε ε1ναι
περιωρισμένου ε'ίδους. Στον αν
{}ρωπο ή συνείδησις δεν είναι πε
ριωρισμένης φύσεως, άλλα άπο6αίνει περιωρισμένη άπο τlς
προσκολλήσεις καί τους συμδιδα
.σμους σε ποικίλα πράγματα τού

περιδάλλοντος. Πρέπει νά ξανα
κερδίση τή χαμένη ελευθερία,
πράγμα που προϋποθέτει συναί
σθησι του τί ε1ναι νόησις και τί
πtριορισμός. Ό δαθμος καl ή
ποιότης της νοήσεως εξαρτάται
από την ενημερότητα αύτήν, πού
εiναι ή κα{}αρή φύσις της συνειδή
σεως, δταν δεν εlναι δεμένη καί
ξεπεσμένη. Ή φύσις της δεν εt
ναι ί'lλλο άπο αισθαντικότητα, ή
όποία είναι βάσις της άγάπης.
Τι:.ίνει επίσης στην άντίληψι της
όμαρφιας.
'Η ατομικότης ε1ναι, κατα την
τρέχουσα άντίληψι, ενας συνδυα 
σμος περιρισμων. Άλλα ή άληθι
νή ϋπαρξις του ανθρώπου καί ή
άτομική του συνείδησις δασίζον
ται στη ν ελευθερία άπο κά{}ε πε
ριορισμό. 'Έχουν οικουμενικότη
τα, ύπο την εννοια δτι ή φύσις
του ύπόκειται σ' ολες τίς άτομικες
εκδηλώσεις.
'Ο Πλάτων διετύπωσε την d
ποψι δτι το απόλυτον κάλλος, εκ
του όποίου πηγάζουν δλα τα 0μορφα πράγματα, άσχέτως της
διαφορετικης μορφης των, εt
ναι εκδήλωσις 'Ιδέας. 'Έτσι,
μπορούμε να θεωρήσωμε την ά 
ληθινη ϋπαρξι τοϋ άνθρώπου ως
την εκφρασι ένός άτομικοϋ πνεύ
ματος, που εκδηλώνει την δική
του όμορφιά. λλά, δλα αύτα τα
άτομικα πνεύματα ε1ναι εκδηλώ 
σεις η εκφράσεις τοϋ οtκουμενι
κοϋ πνεύματος. Την 'ίδια dποψι
εκφράζει ενας Ί νδικός ϋμνος,
που λέγει δτι ό .,Ενας Θείος Σπό
ρος άνθίζει με πολλους καί δια
φόρους τρόπους, άλλα πρέπει να
ύπάρξη το κατάλληλο εδαφος
για το αvθισμα.
Ι
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Ή Θεοσοφία σάν βίωμα
Κλείνοντας το 94ον συνέδριον,
ό Ν. Σρι Ράμ έτόνισε δτι το ού
σιωδες για δσους έκτιμουν την
Θεοσοφία εΥναι νά πάψουν νά
την {}εωρουν σαν ενα σύνολο ίδε
ων και να την μετα6άλουν σε
6ίωμα. Το να μελετούμε είναι
καλό, το να ζούμε την Θεοσοφία
εtναι το αριστο. Αύtο θα αλλάξη
την ζωή μας.
Ή λέξις Θεοσοφία, είπε, εχει

αφε{}η χωρις εναν συγκεκριμένο
όρισμό, διόrrι όποισδήποτε όρι
σμος θα ήταν ανεπαρκής. Ε1ναι
ι
ι
η θεια σοφια, η ουρανια σοφια,
ή όποία είναι απειρη και απεριό
ριστη. "Ας φωτισ-θ-ουμε απο αύ
τη τη σοφία.
Στο τέλος, εύχή{Ι-ηκε σε δλους
τους συνέδρους να συνεχίζουν τό
εργον τους με άγνη διά-θ-εσι, με
ανιδιοτελή άφοσίωσι, με περισσό
τερη άπλότητα και με περισσότε
ρη έγκαρδιότητα.
�

e

�

,

*
Καλησπέρα
Καλησπέρα, ούρανέ φωτεινέ,
καλησπέρα φεyyάρι,
καλησπέρα σκοτάδι
μέ φως ζυμωμένο το �ράδυ.

Καλησπέρα, πουλιά στα κλαδιά,
ντροπαλά: νυχτοπούλια,
καλησπέρα σας, yρυλλοι,
της νύχτας χαρούμενοι φίλοι.
Καλησπέρα, δροσιά στην πρασιά,
στα λουλούδια, στα δέντρα,
καλησπέρα στ' άyέρι,
σταλμένο ό:π' τ' αyιο Του χέρι.
Καλησπέρα σας, ίσκιοι θαμπο[,
ττού τη μέρα δεν ζητε,
ότττασίες άερατες,
της νύχτας αίθ1έριοι δια�άτες.
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ-ΜΑΡΑΒΕΛ:ΙΔΟΥ
Ά-πό τήν συλλογή «Δάσος και Χωριό:..

'
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'Η έσω-ιερικη παράδοσις
Τοϋ ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Περί της σημασιας τιού εχει
τιολλές
δ ορος «τιαράδοσις»
τιληροψορίες μας δίδουν τά λε
ξικά. 'Εάν λοιτιόν τά συμ<5ου
λευθουμε θά δουμε οτι τιαρά
δοσις λέγεται έκεϊνο τιού με
ταδίδεται άτιό τή μία γενεά
στήν αλλη τιροψορικά η καί
γρατιτά άκόμη. Γνώσεις διά
φορες. Διηγήσεις, ηθη, εθιμα,
τραγούδια, τιαροιμίες, θρυλοι
καl αλλα.
Ό τίτλος δμως του σημερινου
μας αρθρου τιρίν άτιό τή λέξι
τιαράδοσις εχει τό έτιίθετο «έ
σωτερική». θά έξετάσωμε λοι
τιόν καί τή σημασία του ετιιθέ
του αύτου καί κοντά σ' αύτή
καί τή σημασία εκείνου τιού
λέγουν Έσωτερισμό. 'Ατιό ε
δω λοιτιον θ' άρχίσωμε. 'Ατιό
το τί είναι δ 'Εσωτερισμός.

Μερικοί είναι της γνώμης οτι
Έσωτερισμος σημαίνει τό νά
στραψη 6 ανθρωτιος στό έσω
τερικό του «είναι», στήν ψυχή
του, οπου θά εϋρη τήν αλή
θεια ...
Καθώς ομως νομίζομε ή αν
τίληψις αϋτη είναι έσψαλμένη.
Τουτο δέ διότι αν ητο εϋκολο
στόν ανθρωπο (πού δέν είvαι),
εστω καί yιά λίγο, νά στρέψη
τή διάνοιά του τιρος τήν ψυχή
του καί νά επικο,vωνήση μ' αύ
τή, τότε θά δακί ι1αζε <5εθειά ά
ποyοήτευσι, Επειδή θά εGλεττε
τήν κατάστασι της ψυχης του,
ίσως δέ καί κάποιο επεισόδιο
άτιό τήν ψυχική του ίστορία ...
'Όλα ομως αύτά δέν θά �σαν
καθόλου εύχάριστα, διότι ε
μεϊς οί ανθρωτιοι είμεθα

ολοι
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ατελεϊς, ποιός λίyο ποιός πο
λύ...
θά ητο άλλως τε πολύ παρά
δοξο, τερατωδες θά έλέyαμε, έ
άν οί άλήθειες του Σύμπαντος
ητο δυνατόν νά ησαν yραμμέ
νες στην ψυχή του κάθε 'άνθρώ
που, όσονδήποτε καί αν ητο αυ
τή τελεία ...
'Επάνω σ' αυτό πού λιέμ
' ε θά
ψέρωμε yιά παράδειyμα έκεί
νους πού κατά την άρχαιότητα
πήγαιναν yιά χρησμό στό Τρο
ψώνιον Μαντεϊον πού ητο κοντά
στη ι\ει5άδεια. Ή διαδικασία
της χρησμοδοτήσεως στό Μαν
τεϊο αυτό ητο ιδιότυπη. Τόν
χρησμό έλάμι5ανε άπ' ευθείας
'ό προσερχόμενος, αφοΟ τόν
-προετοίμαζαν yιά τουτο κα
τάλληλα οί άρμόδιοι '1 ερεϊς.
Μαζί δέ μέ τόν χρησμό, πού έ
δίδετο ι5έι5αια αλληyορικά, ε
<5λε-πε καί την κατάστασι της
ψυχης του. Γι' αυτό, έκεϊνοι -πού
ει5yαιναν από τό Μαντεϊο ησαv
κατηφεϊς. 'Ένε'κα τούτου είχε
βyη τότε τό -περίφημο: «Ές
Τροφωνίου μεμάντευται», πού
το ελεyαν οταν ει5λεπαν στο
δρόμο κανέναν κατσοuφη...
"'
**
Τί ητο λοι-πον 'ό 'Εσωτερι
σμός; Καθώς είναι yνωστό, οί
διδασκαλίες πού έyίνοντο μέ
σα στά Μυστήρια της αρχαιό
τητος, τά ό-ποϊα είχαν διαφό
ρους βαθμούς, έλέyοντο έσω
τερικές. Οί διδασκαλίες λοι
-πον αυτές οί έσωτερικές άπο
τελουσαν έκεϊνο πού λέyεται
'Εσωτερισμός, ένω οί έκτος των
Μυστηρίων yνώσεις έλέyοντο

1970

θύραθεν yνώσεις, δηλαδή έξω
τερικές.
Άπο τον Έσωτερισμό ομως
των αρχαίων Μυστηρίων, άπό
τίς έσωτερικές yνώσεις, οί ίε
ρώτερες, οί θειότερες ηλθαν
στη δημοσιότητα μέ μεyάλη
φειδώ καί μόνο μέ άλληyορίες,
μέ σύμι5ολα, μέ μύθους η μέ
εικόνες μεταφορικές. Τουτο δέ
yιά νά μή 'κατανοουνται από
τούς αμυήτους -rτού οuτε ηθικά
ησαν παρασκευασμένοι, μά οϋ
τε καί ό νους τους ητο έλεύ
θερος απο προλήψεις καί δει
σιδαιμονίες. '1 σχύει σ' αυτές
τίς περιστάσεις τό yνωστον δ
τι -πάντες οί ανθρω-ποι δέν εϊ
μεθα κατάλληλοι yιό:: ολες τίς
αλήθειες.
'Αντίθετα ομως, μερικές από
τίς διδασκαλίες των Μυστηρί
ων, πού αφορουσαν ίδέες φι
λοσοφικές, ηλ:θαν στη δημοσιό
τητα απο κείμενα η α-πό ά-πο
σπάσματα αρχαίων φιλοσόφων,
οί 'δποϊοι προήρχοντο η ησαν
έπηρεασμ1έvοι ά-πο τά Μοστή
ρια της έποχης των. Οί φιλο
σοφικές λοιπόν αυτές ίδέες ημ
-πορουμε νά ποϋμε οτι ά-ποτε
λουν έκεϊνο -πού λέyεται Έ σ ω τ,ε ρ ι κ ή Γl α ρ ά δ ο 
σ ι ς.
Έννοεϊται ομως οτι χρειάζε
ται -πολλή -προσοχή, αλλά καί
κάποια έμ-πειρία, θά έλέγαμε,
οταν έπικαλούμεθα την 'Εσω
τερική Γlαράδοσι. Γlρέ-πει νά
εχωμε πάντοτε ύπ' οψιv μας
πώς ο,τι λάμπει δέν είναι χρυ
σός...
Καl 'κάτι άλλο ακόμη σχετι-

1970

ΕΣΩΤΕΡ!ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣ!Σ

κό με τήν 'Εσωτερική παράδο
σι. Αϋτη ε1ναι πνευματόδοξη
Πρεσ�εύει δηλαδή την ύπαρξι
άθανάτου Πνευματικου Κο
01μου, άyαθου καl σοφου, οστις
�οηθει τόν κόσμο των άνθρω
πων.
Καt άκόμη οτι ή έσωτερικη
παράδοσι ξεχωρ�ζει τόν Πνευ
ματικόν αύτόν Κοσμο, πού ει
ναι τό άποτέλεσμα της δημι
ουργίας, άπό τό Α'ίτιον της δη
μιουργίας!
Τοϋτο είναι άξιοπρόσεκτο,

25')

διότι ή θι,ραθεν άντίληψις δέν
τό ξεχωρίζει! ... υΟλα αύτα ο
μως, καθως νομίζομε, πρέπει
να fξεταζωνται χωρlς προλή
ψεις καθε μορψης .. Χωρlς yνω
μες έσχη ματισ· ένες, πολλές
μαλιστα φορές άνεξέταστα ...
Διοτι οί προλήψεις άποτελουν
όyκολίθους άμετακίνητους πού
εμποδίζουν τήν έλεύθερη λει
τουργία του νου του άνθρώπου,
δσοvδήποτε καl αν ε1ναι μορ
ψωμέ ος
ΔΗΜ Α. !ΩΑΝΝ!ΔΗΣ

..........................................................................

ΙΛΙΕΟΕ
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956-58

υΕvα,ς χρυοοδετο,ς τόμοι;: 440 ο1ελίδωv
ΜΟΝ ΟΝ
θα 5τα.λfi
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ΔΡΑΧΜΑΣ

οε δδουι;: 6-rείλουv το ά.νττίημοv
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ
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Άνά-ιαση
Μελωδική παρουσία σέ δρόμους άχανε'ίς
τοΟ πενταyράμμου τά σκαλιά άνε<5οκατε<5αίνει
μέ της Άyάπης τό κλειδl
την πύλη την κρυφή νά φανερώσει.
Σέ συμφωνίες μυστικές καλεϊ,
άνέ<5ασμα σέ ούράνια άρμον[α
σ' άντίκρυσμα αιώνιας όμορψιας
και σέ τραγούδι μαγικό.
Μουρμούρισμα νεροϋ, πού ξεκινάει
άπό κρυφή πηyή σέ ταπεινή καλΜα,
θαλασσινό άyέρι άπαλό
σάν χάδι.
Κι' 'δ ηχος στις γραμμές δλο άνε<5α(νει,
χορδές πού άγyίζει σιγαλό περπάτημα 1tουλιων,
λύρα πού την δονεί: :δ Ά1tοσ1tερ(της.
Και στο γαλάζιο μέσα ψως, πού σε θαμ1tώνει,
έκστατικά θωρε'ίς και σιωπηλά
στά γόνατα να μένεις ...
'/i.OV/\A Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

άλυσίδα
Ή πε'ίρα - γνώση κατασταλαγμένη
σέ <5άθος αμετρο μάταια έρευνα...
Τό άρχέτυπο της άνθρώπινης πνοης
Για να τολμήση και νά <5ρη τον Παντογνώστη.
Τον Πάνσοφο, παντοδύναμο -Άθάνατο- τό Έγώ !
Στου μυστηρίου τό αyνωστο δ θάνατος τον φράσσει.
Αιθέρια μάτια θ' άνοιχτοΟν - στο Μωοδιάστημα...
Μα ή ζωή, πολύ1tλοκο δίχτυ, τήν ψυλακ(ζει.
Στην αϋλη άτέλειωτη δαιδαλωτή πορεία,
η:ού αyνωστο χέρι έχάραξε yιά τελειωμένη γνώση
\α κλείση ή άλυσίδα των ζωων,
πρωτα - και των θανάτων 1
ΖΕΤΤΑ ΔΟΥΚΑ
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Προς -ιην Γνώσιν
διά -ι ή ς 'Αρε-ιfις
Ύπό Π. ΜΠΕ ΟΥΣΗ
Περικοπαi. όμιλίας είς Φιλοσοφικόν 'Εργαστήριον

Ό έ.πιχειρ1 ων νά. χα.ρά.ξη �ρ
θήν πορε'α.ν, δδ-ηγοϋσα.'/ πρός τ�
, κράισm:εδα. τ'lις Σοψία.ς >, εύρίσ·ι.ι:
ται κα.τ' &.νάrfι<.ψ πρό cρωτημσ:
τω,ν, τά. δποία.. θέτει ή Φι.λο.σοψια.
είς τό ά..ποκοολούμιενον ,Γνιοοtσλο
γ, ι'Χ.ό) πρό6λημα.», τό εργον δέ
τοϋτο δεν εΙνα.ι εργον ευχερές,
ουδε εόιtε.λές. , πtα.ιτοϋ;-cα.ι πιεύ
μονες «Δψίου δύτου)>, διά. ν' iι·
χνευθη εί.ς βάθη ζοφώδ-η δ άιλη
θής μα..ργα.ρίτης.
Ποίον συγκ.εκριμένως τό πρό6λ μα, το δποίον ή cπ στ-ήμη -:ης
Φuλοοοψ:ας α.ιποκα..λεί y�ω,σιολογ κόν; Γνωστόν οτι τά. αντικε ιι.: ια..
τ 7jς cρεύνης της εΙνα.ι τρ:α: Ίο ι.
Το δντολογ.κόι, ήτοι ή Ι:ο:υι-χ
της κmα.γωγης καί τοϋ μcλλο1το� τιί>ι οιτωι. 201. Τό &.Ειολογ·
"Ιόν, οπφ ερευνά τά.ς ήθ.κά.ς α
ξίσς των α..ι·νομένων. Κα.ι Jον
Το γιωσ.dλογικόν ---ο-rοερ καί -.:ό
θέιμα.. μας- καί το δποίον ε ι.:ι
ά,ναπά. ιτητα. κρα.υy-α.λcα. ερω-:η
μα.τικά., ειδ·ακρcροντα.. α.πα.ιτ.χ-,
σπως λ.χ.: Μέχρι ποϋ εκτεί ιετα.t
ή y ωστtκη δυνατότης τοϋ 5 ι
θρώπου; Εί ι-αι ά..τέρμω � ή γνG>
σις; Εί ιαι ά..δ ά.φε.υστος ή κα..τα..
-κ.τωμένη γνώσις rι μήιπως εί·ια.ι
δια.6ληrtή, δεδομένου οτι. εν πλ:(-

στοtς, τό χθες δ,,α,φεύσεvα.ι j7tQ
τοϋ σήμεροι; Τέλος, τ'νι μέ,;φ
κτα.τα.ι ή γνώσις; Διά. τωι σισθ·ή
ΟΙεω, (,ουδέν έ.ι ,ιj> Νφ, δ ιJ,ή
πρότεροι cι τi,j ω�σθ1ισει», κα.τά.
τούς α..�σθ ησιακφ.τ�-κούς) η οι�
του οϋ, της κ,αιθα.ρσ.ς ιοήσ.:ως
( οϋς δρi,j κα.ί 1 ου; &.κούει•>) 3πως α.παpα..ίιοντα.ι οι Νοησια..ρχικο,;
Ώς βλεπομεν, τά έ.ρωτήμ:χ.τα.
δcν εΙια.. ά,σή,μ,α ιτα., ουοέ. ο.ΚJ(
ούμεθ� ιά. ύψώσωμ,=:ν τούς 6'>μουc:
ά./"Ωπα.pερχόμ:ιο τα.ϋτσ cά.ι CΠtητουμιεν τόι τίτλοι του δια..νοη
τοϋ Εις τούς ΟΟ"Μjlσ.σόψ ους, οί'
τ ι:ς θά, σσ:, : που/ οτι α,ί ψιλο
σ? και cρ.:υισ. c τε «πcιρ' :1υ
δt ι ε:σ. ι», είτc τJγχά.vουν δ) ωc:
δ:υ,τερ,ευούσης σημ.α.σια.ς, συ ιιστω
μ+, 1 απα.ιτa.τε κάν. Π&σσ.. � εκ
της προ6δου α.νεσις cί ιαι π�οίοι
γιώσ:ιως, φυσικω ι νόμων, οίτ:'ιcς
16'�0. εις α.) )ους καιρούς 7;ηρξσ..ι
,
"τ:ρρα ί ιγκόγνιτα» 'ι<.σ..ι ειιο;α,•
ά,φηρ ημέια..ι, αy ιωστο: ·ιιαl ύπ:p
οατικσ' , οσοι δέ κ.α.τά. καιρούς δ
ρα.μα.τ.στα.ί διέκρ.να.ν τσ.ύτα.ς :ι
προοράισε:, έθ:ωρήθ α.ι η προ
, ητα.. rι παρσ,δοtολόγοι πσρά.φρο
νες.
Άλλσ. κα.ί τίς αγνοεί τον χφ?-
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ρισμόv του μεγά.?..ου ά;,ιχτfλμου ·6jς
φυχης -του Στrηειρίτοο 'Λ,ρ,.
στο�έ-λους- -κ.αιθ' δv «φύσει ,;οϋ
ειbδέvα.ι όρέyετα.ι άνθρωπος»; λυ
τηv τήv εμψJτοv τά.σιv του y·ιιί>
να.ι, τήv δ:α.κ.pίνομεν από τά.ς χ'].,·
ριτω,μέvα.ς εΥJεί vα.ς ερωτήσεις τι7)'1
μι•,φωv π.α.ιδιωv μέχρι κ.α.ί της
συ1vα.ισθ-ημια.τιιχ,ης άιπηχήσεως, την
δ1toίrJJY α.ισθά,vετα.ι δ σοιφ6ς, πpο
τι1μ,ων τοϋ σπ::ιυδοοστηρίου η εργα
στη,ρίου τήv ευχα.ρίστησιν απ� ε
κ.είv-ην τυχόν μι&ς έσ:πιερίδος...
Ό εξα.vθρωπuσμός του ανθρώ
που όφε<ίλ,εταιι ειις τ+,ν δια. ,ης
γνώσεως τελειοποίη,σιν, ά.ποιtε:λεί
δε αξιωμα.τικήν ά,λήθiε:ια.v ·ή 1πο
φθε1μα.τική ρησ:ς του προιδρ6μr;'.>
-ου Ί η,σου, Σω1κφά.τους: «ουαείς
έχ,ωy χ,α.κ.6ς», έ 1�σ.ρμονιζομέ·1η
πλήρως με τήv α,)..;λην έχιεί·ιηv
όΠΟΙθή·Λην του σοcρου της Β1Χ;ι±
ρης, τοϋ Γκ.α.ίτ;ε: «Περισσό:ip:ιv
φωρ>. Φωτίσα.τε δια. τ:ης Γνώ1σ�<·Jς
τον α.νθρωπον, δια. νά. τό11 κ.1Jλ·J
τερεύση�ε. Ή σ:αιδιστικ.ή σκληρό
της των Ρωμχϊκ.ωv ιππσδρ6μω-ι
χα.ί Υ) δμ.,οία. του μεσα.ιω'ιικου 7. 1θρώ11tου, είς την άιμ,άJθ,εια.ν εόρί
ΙJΥ,ουν τήν έξήγησίν των.
Ώς προς την &.περ:ιvτοισύ·1η·1
της κ.α.θ' δλου Γνώσεως, τί νά. ε:
πωμ..ε·ι; Στοιχειώδη τινά. των ιιυ
στικ.ωv της Φύσεως α,n;εκ.pυrπ-::J
γpα.cρ 'θ σα.v- κ.α.ί δμοιάιζομεν, Υ/.ι.
τά. πpοσφυα. κα.ί πσ.ρmτα.-v;κ.ήν
εικόνα, προς το vή.πιον έ,�είνο, το
δποϊον, πα.ίζο 11τα.ς ε.ίς τ+,ν αμ;1σJ
διά.ν κ.α.ί εόρίσκ.οντα.ς ενα. κ.ογΙ.ίJ
λι, νομίζει δτι κ.α.τέ.Υντη,σε τον r
vα.ντι α.υτου ατέρμονα. π6ντοv !
Πεpι6cιJλλ6μεθα. άιπό μυστήρια..
Γύρω μα,ς λ.χ. τά. Έρτ ια.νά. Υ,ύ
μ.α.τα. όποοpχουν, λειτουpγουν, 5ι.χ
δίδοντα.ι, χωρίς το ανθρώπινο α.υ-
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τι vά τά. &.ντιλια.μοάvετα.ι > �ν.ευ
του κ.α.τα.λλήλου όpγά.νου. Τά. ιi
vερμ' 1,ωτα. φα.ινόμ;ενα. τηλz1 π7,
θεία.ς, τά. θα.υμ,ά,σια. έ.πι-vεύγμ7,-7,
των Λάιμα., κ.α.τ' έγκύρους μ,α.ρτ·J
ρία.ς, ή ά.κ.α.tα. κ.α.τά. τά.ς πυpr;�1,
σία.ς, α.υτή α.ϋτη ή ίδιοσυ,στ�σία
της ψυχης μ,α,ς, Χαιί μύρια, ).;:;7,
ά.νεξα.Χp�6ωτα εισέτι, πισ, τοπC>:'Jϋν
σrJJφως το &.τέpμον της έπι1φο
σθούσης γνώσεως. Περι6ωλλ6;..ι.ε
θα. &.πό μυστήρια., α.τιvα, έν η
λιευτα.ί� α.ναιλύσει, δ-έν δ ,νατσ,ι ιά
είναι τί άλλο, ειμή άγνωστοι φJ
σικ.σ..ί δυ,νάη..ι.εις, λε, trτου,ρ,yουσα,ι
Υ,αJί δια:κ.pα.τουσαι, την εν άpμΔ
νί'q. λ,ειτουργία.ν του Σύιμπα.·ιτο;,
απως το ωpγά.νωσε -κ.α.t το !pfΥJ
θμισε ή 10α.νσοφία του Δημιοrη
yου.
Καί ερωτα.τα.ι : Αύτήv τήν
πα.γγvω101ία.ν δύνα.τ(Ι,ι νά -κ,α,τια.κ:cή
ση η εστω νά. πpοσπελάJση δ iί. ;
θpωπος με τά. συνήθη μέσα. rπού
yvιιψίζει ή 'Fmιστήμη; 'Ήδη εί
να.ι γνωστόν δτ: προ6λη:μα,τίζο t
ται τά. Πα.vειπιστήμι,α., κα.θ' δσ--1ν
αδυνcι.ιτεί δ έ,πιστήμων νά. -κ,'Χ,τ{χη
δλους τούς κλάιδους κ.α..ί y,λ-χ,δί
σκ.ου; της 'Επ:στήμης του. 'Έ-
στι δ' επιστήμη,
κ.α.τά. τον πι:ψ7,
1
δΞΟΞγiμένογ δρισμόν, «σύνολον δ
μC>ειδων γνώσεων Χ<Χ..'tα. τογ λόyογ
α.ίτίου κ.α.ί α.ιτια.του, συΙΥηψμοισ:ιι!
VΟΥ εις ΕΥ σύνολον)>.
Ί'ί δε έννοουμιεν όπό -όv op'J'I
Γνώσις; Κα.τά. τήv φιλοσοφ:α.ν,
Γνώσις Υ.ια.λεϊτα.ι ------.έν &.ντ:1θέσ�ι
rπpός την πίστιν κ.α.ί δοξα..σί!>',Υ- -ή έ.πί ύπC>κ.�:μι.Ξ'Ι'ι,.ωv Υ,cι.ί σ..ν .ιΥ.εt
μ::νιΥ,ωΥ Ί ·ιyω-ι στ:η,ριζομέ'ΙΥ) πε
mοίΙθησις περί ·:ης τ:pcι.y1,1Jcι.τ:rιλ-:η,
'
,
τος αvτι
κ.ει,με-ιου Ζ-\,1 yεγονοτο.;, τι\ι6ς. Τό'ΌΞ εχομ,z·ι γνωσι'Ι, �τσ:J
cιύδψία. &σδ..ψεια. ;) α.ψρι-οολίσ.

1970

ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

Κ"-τ�λιείπε'Όα.: εν -:Ίj 0'1.>',ΙΞtΟήJ>ε: ·η
μώy περί 'ΌtV');.
Ή γνώσις, ώσ,,ύτως, δι,,κ.ρί·ιε
τα.ι είς Lστοp:·ι<ή'Ι, δτΙί'.Ι σtηpίζΞ
τα.ι είς έ•ΙJΠειι:Λrι. ι η ι.ια.pτΙJρ: α.ς
ε ίς μα,θημα.τ:Χή't, προκύπτουσ1,'Ι
έκ συνδυmμοσ ά.ρ:θμG)ν, μεyεΟ•ί>·ι
κι:ιλ σχ μά,τω'Ι' κα.t cοιλοσσψι,,ήν,
ητις εrνα.ι 1ι έκ συλλο,yισμώ·ι, η
τοι νοη-tιΧης έπ�ξεργι:ι,σία.ς τιί)Υ
δ εδομέ ,;ων τώ·ι α.ίσθ-ή-:;;εω·ι. Τciυ
τα. οσο'Ι &ψ>pα είς την γνώ σι'I
τών έ:πί μέ.ρ'>'Jς. Τή·ι συιλλήοc η ν
ΓνG>σιν, την πχyyνω-1ία.·ι, άντzλή
ψθη δ άνθρωπος &τι δ�α.κχτlzει
μόνον το Θείον, άνα.γνωρίσα.; πz
περα.σμένον το ποος τουτο Ο'J'/Χ
μ,ικ6ν του. Ι α.ί προσπαθεί μ,έ-ι να.
συιλλάι6 Υ.j διά. της 'Επ.ιστwης :ήν
δομήν του Σ,j,μπι:ι,'tτο� κα.ί νά i
vεύρη την &.ρχαr,ν α.tτία:ι τGJ•t
οντων -κχτ' ά,καλο•Jθία.•ι δέ κ1λ
το μέλλον c1.•Jτώv- πλήν, μέ τ&.
άλληλοο•ηκρουόμΞΨΧ διά.φορα. κ:χ
τχ καιρούς ψλοσοφ:κά. συ-:πή: ,7.
τχ, ουδέν άλλο έπέτΙJΙχΞ'Ι, είμή ·ιά.
ειπ-ικυρώση τή·ι Σωκ.ρα.:ική·ι ειpω
νείχν του «S'Ι οίδα. δτι ούδέν ο!
cα» 'Υ) το άnτο,κα.ρδιω,τικό•ι έκε�'/0
του Duboi Reymonιl ,, y·ιο
ουμεν κι:ι.ί θέλο11εν αγνοεί».
Μέ άλλα.ς λέξεις, τό y·ιω.σ:ο'Ί--:.ι
γικόν πpόαλημ,α, μέ•ιει 'Υ.'Ι:ΧΠά.'ΙΗJ 
το'/ δι&. τώ'ι έν yρήrΥει μ:θό�ω"
της Έ ιστήμ�ς κ�ί δ .:ί:1,θρωπ-,ς
;π
,
κ.α.τα.ληγει
εις το·ι α.γνωσ::κ.
σμόν.
'Ό:χσ:; έλπιδι:χp όρου ε:; τη·ι σ.•,
χμηρότητα. :η; έρή•,ιου τα,ύ;:·rι;
προοά.λλει ή l\Ιυστηριχκή Σοψ.'.t.
Ή τα.νυσιίπτερος σιχέψις τG>'! 1:ιl
κα.θεν Μυστχyωγώ'Ι, έyγ ίσχσα. τ•ί.
Χpά.ισπεδα. της ""'�ίιz.ς έ:γνω, δ:i
δέ της Γνώσεως «οίδ.ε μέ:γ β:ου
-οολευrtά.ν, οΙδε δέ Διόσδοτον :ip1
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χά.ν», κχτά. τον μ,χκα.ρισμόν ,GJ'I
όλοίω·ι εκείνων ΜυστG)'Ι των Έ
λευσι'Ιίων, δπω; τόν "λιι:ι.ιτέλιιrοεν ·η
σο:ρ:c1. τG">v ά,ρχα.!ων μα,ς.
*
*"
Βαισική προϋπόιθεσις o:fk π&:ιτχ ά.ποπειρώμε?ο·ι νά. βι:ι,ο1ση τ·ή·ι
δύσοα,11τον δοό•ι προς την Γ·ιιϊ)
σ:-ι, είνα.ι ή Άρετή.
'λρετή 'Χ.α.ί Γ,ιώσ:ς συνσ..πι:ιτε
λου'/ &διά.σπ•χ/ΗΙ:J'Ι δίπτυχον. " νευ 'Λρετης, ή Γνώσις i·ιέφικτι:ις.
' λλά. περί πο:α,ς &.ρετης δμtλ')υ
με•ι; Κα.τά. τή·ι ετυμσλο,y ία.ν ή λέ
ξις πι:ι.ρά."('ετι;ι.;ι έκ του νά.ρω, το
ριζιχοy του δποίου yε'l'lfi τα, iρα,
ρίl:rχ,ω, άρ:στα., &.ριθμό;, α ρι;::ος,
αρετή κα.ί 8σχς λέξεις •hοδηλcυ')
'
- 'Αp,zτη.
τελε:οτητα.
' ο"θ1εν, Υ?νι,
_ σημ,α,:•ιει
κως,
η, τελε:6τr;ς, ή υπε
pοχ-ή, ·η αξιότης, ή ίκ.α,νότης Π'Χ'Ι
τος είδους. 'F..ιπί ηθιι-ι<ιώ'Ι ά.ξ:ιi)'I
κ.υp:ολεκ.τείτα,: ώ; ίκ.7.:ιcτης :,:;()
ά.νθρώπου δ:ά. της μορφώσεως η
της -Χύτεπγιώσιεω; γά έ.πιδιώκ:η
τό άγχθόγ κα.ί νά. πpαyμ1:;:οπο�η
�ή·ι :'ρόθε1;!ν του δι' έξωτερ.,.ης
υ.λ:κης δρα.σεως.
Κύp:α.ι αρετι;ι,,ί θ:ωp-,υ•r;:,χι tι
'ΧU't'Ξπ:γ•ιωσ:ς, ή α.υπ.rι,•Υptα.pzια.
Χι-χί α.ύτεξευyέvισ:ς, cι.ί δποία.: 5δη yοϋ·ι ει; τή·ι ά·ιοzήν ·ι.,rχ,ι :ε:
γου·ι νχ δια.μορφώσουν την κοι·ιω
'Ιtκή·ι ζωή•ι κα.τά. τήν ε.·ιψ;ιιy:ι τοϋ
ιaεώδου; α·ιθρωπ:σμσυ.
τrι; 'λ�ετη; γ·ιωρ:ζει ή
, εχυ'i:Ο'I
_
ψυχη τον
της.
.\ύ,ή ή ,χ,jτ,zξευγε·ιισθείσα ·}�
χή, ·η ώρα.:α. ψυχή, έκδ r;λώνz:7.•,
πλέον, μz Π,'I άγά.πψ. 'Α yα.τ.z,
έπεκt'ε!νει την iγά.,π;ψ της πρό;
πά.•ιτα, συνά.,ιθρωη,;ον καί ψθi·ιει
μέ�pι κα.� π�γτό; ε.μ�ίου ο·ι,ι:ι;.
,
Τουτο, διοτι ε y 'Ι ω. Ειγνωρισ� ')
δτι τχ πά.vτα, εΙ'Ια.ι μόρια τ 7jς

�:ά.
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Πα:rκ.οσμ,ίο.u ψυχης, ώς κ.α.ι ή
ιιδί1α..
'Qς προς το ετεpοv σκέλος tου
δι1 πτύχου, τήν ΓΥωσιν, α.ϋτη εr-ιzι
ή εκ των συ,yκ,εr,φιμέvωv, τωγ ro;.
pί ήμάς δpμωμέ·ιη, ά.φετηρία. rH.
την α.vdδον είς τούς χώρους τ·;'j
ά.ψηpημ;ένου κ.α.ί όπεpοα.τικ.ου, έ
κ.εί δπου πεp:έχονο:αιι τά. Μ1:;:ι. 9γοvικ.ά. α.ϊτια. κ.α.ί δίδεται ή ά.π±ν
τησις είς το 0'/'tολογ:ικ.οv πp66λr/
μα..
Ό μ:.ι,nικ:σ1μος τω,v Ίν�G)'ι
6έι χετα.ι ώς όψίσ, τηιν άιpε1 τήν , ή·ι
κια.τά,κ.τryσιv της γνώσεως, δτι δ
α.νθpωπος, ώς Υ,α.ί πά.νιοα. τά, λ?:
πά. ονιοα., εΙνα.� φα.ιν6μεvα,, εrϊα.ι
σύ1μοολα., ύπο τά. δποία. ε:.ιφα.vί:ε
τα,ι ή Θε6της, ή εξωrcεpιχ.ή εσθή;
αύ1cης οϋτως είπεί'ί. 'Αλλά., 11:α.
pά. τό σεπτον τού Ί νδικοϋ κ,:χ.t
οδτιvος α.λλου μυστικ.:ισμου, δ
"Ελληv εχει επί τοϋ α.ύτοϋ θιέμα
τος σα,ι:ρείς ε�ς τήv διά19ε1σίν ,;')'J
τά.ς συlλλήψεις του πν,εύμ,α.ιτος πα. ·ι
σεοοοστων Μυστα.γ;ωγων, δποίο, δ
Πυθα.γ6ρα.ς κ.α.ί Πλώtων. Οί .Π•J
θα.γ6pειοι ά.vήpχοvτ.ο κ.α.τά. σύσtη
μα. την κ.λίμα.κ,α. της Γνιi)σεως, τ.χ
δέ δια.σωθέvτα. Χρυσά "Επη, :;ύ
δεν ετεpον- εΙvα-ι, εtμή τp6πος
βίου, δδηγων είς τήv ά.ποθέω:1:v
κα. ί τήv λύτpωσιν &.πο τούς θα. ιά.
τους των y,εννr;σεωv, δπως ρητώς
άιποψα.ίvε-uα.ι είς τήv βα.pυσήμ,Μ
τον Κα.τα.κ.λείδα. των Έπων, δ
συνθέσα.ς α.υτά. Μυστα.γωγ6ς.
Εtδικως διά. το όπο εpευνα.v θ&
μσ, μα.ς, δ μέΎα.ς Πλά.των είς :�ν
«Φα.ί1δωνα.», θέτων τήν έpώτηι:;:ν
«τί δε δή πεpt τήν της φpοΨήσεως
mησ:ν», δμ:λεί ά,πεpιψpiστως
κ.αί δ:α.τείvετα.ι δτι «εως α.ν �(J)
μεv». Το μ6vον εφικτοv εΙνα.: το
,,ώ; εγγυιτά.τω γίγνε, :r&7,ι», πpός

τήν ά..π6Q..vτον &Jλή:θεια.v, τά.ς •zp
χ:ετύιπους δ·ηλ. μητέ,pα;ς Ίδέ:<,;,
α.ίτινες,
1 ούσία.ι κα.ί ε-χ,είνα.ι, μο,ιο
ειδε1 ίς, ά.γώλ,εθpοι, &.vα.λλοίrωtο•,
α.φθα.pτοι., ά.1tοτε1λοϋσα.ι ε.κ.φά,,ισε:ς
τοϋ οννως 'Ό ν1 τ ο ς, διπεp iιπο
'Κlα.λεί Ά γα.(:) ο v κ.α.ί ϊστσ.τα.ι ύ1tεpά.νω π6,ντων ιbς γ�εν,rοιουpy?ις
αίτία.. Ό τα.tίtισ:μ6ς μα.ς προς α.u
τά.ς τάις Ί1δέα.ς, ή πλήpης γ-ιω
σ:ς των, ε ί ν r:ι; ι ά. 'i ε φ ι Κ,' i) ς
1 μποοι�,
'ι<ι α. η•
σ ο" σ ο ν ζ ω- μ � ν. 'Ε
ζουν το σωμ,σ, κ.α.ί αιί τούτου, ½π:
θυμ,ία.ί. Ό στοχωστ:-ής, ό μύισ:τ·η;;,
δέον vl:J. μη εχη ώς κύριον μέ.λη
μσ, του την θεpωrοείσ,ν τωy ά,να.y
υ
κων του σώμσ,τος. « Οτι μή πi
σ,y, α.Υά.Ύ"',ι.,ψ, λέγει. Δηλαδή κχί
"
, οιπως
κ.α.ι, α.ιι
·,.,1, Π),α:τωνικ.η, ,σαφια.,
ύyιείς σύγ-χpονοι &.vτιλήψεις δεν
θέλουγ τον μύστr;ν ώς ίf.να. ε[οος
ψθε• ιpιωντος κ.α.ί α.ύτοιτα.λα.ιrrοω1?01J
μέvου μονα.στοϋ, χα.τά. τον τύr.tον
των ά.vα.χωpητων της Θψα.tδος ·η
των Θιοετ�α.νωv Λ.άιμα.. 'Όχι. Ό
ά.pχα.ίος 'Έλλην στοχοοστ-ής, 5σ?,ι
κα.t δ σύγχρονος μύστης δεν εΙνια.ι
ενα.ς α.ύτοτα.λσ,ιπω pού,μ;εvος -rοερ:
ψpανητ+,ς της ζωη,ς, ψpοvωγ ϋτι
γίνεται &.pεστος είς το Θείον },χι
ε1tιτυγ-χ ά.νει τον έξα.γιια.σμ6ν cου,
εά,γ ά..πέχη '7Ό α. γ τ ά. π σ ι των
TOεpr. το σωμχ στοιχειω•δων λ.Ι;:ι
τουpγιωy· οχι. Γνωρίζει οτι «να.ός
Θεοϋ ε.στί» το σωμα. του κα.ί ιιε
p�μvα. δι' α.υτό, δια.τηpωνι κ.α.Θι:ι.
pον κα.ί όγιές. Κύριον εpγον -:ου
είνα,ι ή διά, μελέτης κα.ί βα-θέ, ο;;
στοχα.σμοϋ προσέγγισις δ:ά. ,η;
γνώ:rεως εις τήν μία.ν κια.ί ότνεp
τ-ά.την Άλfι01εια.. Στ6χος τοο το
«Γνωθι σα.vrτ:6ν», ή έ.πιτα.yή εκεί
νη των Μυστηp-ίωv, ή ά.vια.γ,εyp(Χ,μ.
μέvη εις τήν μετ6ιπη�ν τού εν Δ�λ
φοίς να.ου.
(Χ,
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Ano ΤΟ ΘΕΑ ΤΡΟ

'Ό ΠΡΟΓΟ�ΟΣ,, ΤΟΥ κ. ΑΓΓ. T(PZAKU
Ό συyyραψεύς δηλώνει yιά
τό ερyο του οτι ά-rιοτελεϊ μέ
ρος της έσωτερικης του πο
ρείας. Προειδοποιεϊ τον θεατή
οτι πρέπει \•ά το δη 11.αί νά το
έρμηνεύση tσωτερικά, μεταφράζοντας κάθε λέξι,
κάθε
εκψρασι, κάθε κατάστασι, κά
θε σύyκρουση, κάθε -ττρόσωπο,
καθε πραyμα, στή αντίστοιχη
έσωτερική κατάσταση πού ά
πεικονίζει. "Αν δεν yίνη αύτή
ή μεταφορά ά-rιο τον έξωτερι
κο σιον έσωτερικο χωρο, τό
ερyο η δεν Θά yίνη κατανοη
τό, η θα -τταρερμηνευθη
Ό κ. Τερζάκης μας παρου
σιάζει μία ψάσι της πορείας
πρός τα εσω Τήν ιpάσι της
Έπιστροψης στό Πατοοyονικο
καί λησμονημένο Σπίτι Έκεϊ
γυρίζει δ αvθρωπος, άλλά οχι
πιά σαν μονάδα. Γιατί οσο ά
πομακρύνεται άπό τό Κέντρο,
τόσο διασπciται σέ πολλές, έπί
μέρους,
προσωπικότητες η
-ττ'λ.ευρές, πού συ κρούονται
μεταξύ τους καί μάχονται ή
μ(α τήν αλλη. Ό ανθρωπος
πού έ-πισιρέψει στό Πατροyο-

vικό του, σιό •ερyο τοϋ κ. Τερ
ζάκη, ε1ναι κατακερματισμέ
νος. Παρουσιάζει, κατ' ·άρχήν,
δύο άντιμαχόμενα σιρατόπε
δα. Τίς δύο έχθρες άδελψές,
πού είχαν χρόνια νά ίδωθοϋν.
Προσέξτε ι Είναι άδελψές, δηλ.
βyηκαν άπό τήν ίδια πηyή,
άπό την Ίδια ένότητα, μεyάλω
σαν στό Ίδιο Σπίτι καί μετά
πηραν έχθρικούς δρόμους. Καί
οί δύο εσμιξαν μέ ξένα σιοι
χεϊα, τούς συζύyους τους. Δύο
έντελως διαφορετικούς τύ
πους. Της μιας είναι δ' έγ"(ε
ψαλικός έπισιήμων, κυριαρχεϊ
ται ά-ττό την σιεyνή διανόηση.
Της σλλης ,ωριαρχεϊται ά-πό
τίς αίσθήσεις. Οί ίδιες οί άδελ
ψές δέ μοιάζουν μεταξύ τους.
'Ενσαρκώνουν
διαφορετικές
τάσεις: Ή μία, θείlκή, άμείλι
κτη, λιτή, ώμή στην είλικρίνειά
τηc:, βλέπει τα πράyματα στις
πεζές τους 5ιασιάσεις. Ή αλ
λη, άι!>έι!>αιη, αίσθησιακή, εύ
ψάνταστη, yψάτη ψΜους, ά
σιάθεια, ύστερία, φιλαυτία καl
ύποκρισ(α. Το ζευyάρωμα με
τούς συζύyους τους είναι άν-
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τίστροψο άπ' ο,τι θό: 111Εpίμενε
κανείς. Ή τελευταία rrαvrρεύ
τηκε τον στΕ.yνό, έyκεψαλικό
έπιστήμονα, ή rrρώτη τον αί
σθησιακό. Έδω δ κ. Τερζά
κης μας δίνsι ανάyλυψη τήν
rrαρουσία ένός ψυχολοyικοϋ
νόμου. Αυrcή ή χιαστί ενωσις
μεταξύ των αντιθέτων, rroύ εί
ναι rrερισσότερο σύγκρουσις
rrαρό: ενωσις ( αψοϋ τό: αντίθε
τα δέν μrrοροϋν νό: συyχωνευ
θοϋν) είναι 'αrrαραίτητη στήν
έσωτερική rrορεία rrρός τό
Κέντρο, yιατl με αυτή τήν
rrροσrrάθεια ένώσεως των αν
τιθέτων καί τήν άναrrόψευκτη
σύγκρουση πού ακολουθεί:, α
rrοκτα κανείς συνείιδησι των
ψυχικων rrεριεχομένων του.
Άλλα ύrrάρχουν κι άλλα
rrρόσωrrα, κι' άλλες πλευρές
τοϋ ανθρώπου, πού ανεπτύχθη
σαν μετά τήν απομάκρυνσι α
rrό τό Kέvrpc). Είναι τό: rrαιδιό:
της μιας α:δελφης και μια νεα
ρά, όρψανή ανεψιά. Ή κόρη
της ύποκρίτριας παρουσιάζε
ται, στήν αρχή, σό:ν πιστό αν
τίyραψο τοϋ πατέρα της, οχι
σέ έπιστημονικότητα, αλλά σέ
ελλειψι φαντασίας. Άρyότερα
βλέπει κανένας οτι είναι ενα
κραμα και από τούς δύο yο
νεις, μαλλον απ' ο,τι καλλίτε
ρο είχαν καί oi. δύο, ή πεμ
πτουσία τους. Ή νεαρά ανε
ψιό: είναι σαψως μιό: αναζητή
τρια πού έμ(5αθύνει στ,όν έαυ
τό της, στοχάζεται καί κρα
τάει ανοικτό τό είναι της σέ
ύπερ(5ατικές νύξεις καί σέ μη
νύματα άπό τον λησμονημένο
χωρο. Τό τρίχρονο παιδί δέν
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έμψανίζεται καθόλου. 'Υπάρ
χει, αλλά δρα ,τ,αραdκηνια
κως περί τό τέλος τοϋ ερyου.
'Ανήκει σέ μιαν άλλη ψάσι της
έσωτερικης πορείας.
Ό άνθρωπος, λοιπόν, σό:ν
μιά έχθρική καl κατακερματι
σμένη οiκοyένεια, γυρίζει στο
Πατρογονικό του yιά κάποια
Κληρονομιά. Κι' αυτό χαρα
κτηριστι'κό της ολης rrορείας:
Ή Κληρονομιά, ή Ευτυχία, τό
Κέντρο, βρίσκονται μόνο αν
έπιστρέψη κανείς στο Πατρο
γονικό του. Έκει ή συμ(5ίω
σις γίνεται αναγκαστική. Καί
έπομένως, αναyκαστική1 ή α
ναμέτρησις μεταξύ των έ,τl
μέρους τμημάτων τοϋ ανθρώ
που. Τό ενα πρέπει νά τό: πη
στο άλλο, στο έχθρικό και
μισητό του κομμάτι, ωσπου να
έrrιτευχβη τελικό: ή ενωσις, ή
αyάπη, ή συγχώνευσις, ωσπου
δηλ. να ξαναyίνη δ άνθρωπος
ή ένότης πού πρέπει ψυσιολο
yικό: νό: είναι.
Τό Σπίτι ολ' αυτό: τό: χρόνιο
ηταν λησμονημένο, ακατοίκητο
καί, έκτος άπό τον Έrrιστάτη
καί αrrό κάποιο άλλο Πρόσω
πο, ερημο. 'Όλη ή ζωή είχε
ψύyει άπ' αυτό καί είχε με
ταψερθη στον έξωτερικό χωρο,
μακρυά άπ' αυτό. Μόνο τό: που
λιά στον κηπο καί τό: εvrομα
εδιναν μιό: νότα ζωης.
Φθάνει λοιπόν δ κατακερμα
τισμένος άνθρωπος στον rrα
τροyονικό του χωρο yιό: να α
ναμετρηθη μέ τον έαυτό του,
νά yνωρίση τό: κομμάτια του,
να τα έv�)c-η καl μετά, σαν
ενα ένιαιο σύνολο, νά rrροχω-

1970

Ο «ΓlΡΟΓΟΝΟΣ»

ρήση πιο πέρα στήν πορεία.
Έκεί: άνα,<αλύmονται καί
άποκαλύπτονται καί αλλες
σχέσεις, α.λλα ζευγαρώματα,
αλλες συζυγίες. Ή κόρη είχε
ζευγαρώσει uε τον αισθησιακό
θεί:ο καί πεF>ίμενε τόν καρπό
της ένώσεως, ενα νέο κομμάτι
τοϋ κατακερματισμένου ατο
μου. Ή μάνα είχε τον ίδιο έ
ραστη έπί χρόνια, μέ ιpαινομ�
νικη &γνοια της άδελιpης της,
καί τό τρίχρονο παιδί, πού δέν
έμιpανίζεται έπί σκηνης, είναι
καρπός της ένώσεως μαζί του.
Αύτό άποτελεί: τήν συνισταμέ
νη των διαφόρων ένώσεων, για
τί ηταν τό άyνότερο καί άθωό
τερο κομμάτι τοϋ πολυμεροϋς
άτόμου.
·Αλλά δέν είναι μόνο οί κρυ
φές σχέσεις καί συζυγίες πού
άποκαλύπτονται μέσα στό Πα
τρογονικό Σπίτι, ετσι ωστε ο
λα τά τμήματα τοϋ άτόμου νά
συνειδητοποιήσουν τό τί είχε
γίνει δλ' αύτά τά χρόνια τοϋ
κατακερματισμοϋ. Τά ίδια, τά
έπί μέρους τφαχίδια τοϋ άτό
μου, άρχίζουν νά ύιpίστανται
μιά έσωτερικη άλλαyή. 'Αρχί
ζουν νά μεταμελοϋνrαι yιά
τίς κακίες καί μικρότητ�ές τους,
άρχίζουν, έν όλίyοις, νά έξα
yνίζωνται η νά ζητοϋν τιμωρία
καί έξιλέωσι, αν δέν μποροϋν
μόνα τους νά έξαyνισθοϋν.
'Αρχίζουν νά στρέφουν την
προσοχή τους, προοδευτικά, ά
πό τον έαυτό τους καί τίς με
ταξύ τους σχέσεις καί συγ
κρούσεις προς τόν Πρόγονο
πού κατοικεί: στήν Σ οιpίτα καί
μέ τον 'δποί:οv δέν ύπάρχει καμ-

267

μ(α έπικοινωνία. Μόνοι τους
είχαν άποκοπη άπ' Αύτόν, άπό
τίς άρχέyονες ρίζες κάθε ύ
πάρξεως, με τήν άπομάκρυνσ(
τους άπό τό Σπίτι. Τώρα δ
μως, πού σπpωyμέvοι άπό κά
ποια έσώτερη άνάyκη, συγκεν
τρώνονται στο Κέντρο τοϋ εί
ναι τους, τώρα πού άναμε
τρωνται μεταξύ τους, πού γνω
ρίζονται, άνακαλύπτονται καί
άποκαλύmονται καlετσι προσ
εyyίζο\JV μεταξύ τους, ή προ
σοχή δλων των τεμαχιδ(ων,
στήν άρχη μυστικά τό ενα άπό
τό αλλο, στρέφεται πρός τά
'Επάνω, πρός τήν σοφίτα,
προς τον μ:Jστηριώδη καί άό
ρατο Πρόγονο. Τό κάθε τεμα
χίδια κάνει καl τήιν μυστική
του άναζήτησι, άνεe5αίνει τήν
σκαλίτσα πού δδηyεί: στήν σο
φίτα, C5λέπει τό φως άπό την
χαραμάδα καί κατεe5αίνει πα·
λι, yιατl ή σοφίτα είναι κλει
στη καl τό κλειδί κανείς δεν
ξέρει ποϋ βρίσκεται. Κανεlς
έκτος άπό τnν μητέρα των δύο
παιδιων πού είναι διχασμένη
άνάμεσα στόν πόθο yιά τόιν
Πρόγονο καί στον ιpΜο yιά τό
άντίκρυσμα Του, γιατί 'δέν εί
ναι άκόμα έτοιμη νά Τόν άντι
'κρύση. Δέν εχει άκόμη έξαyνι
σθη. Καί μόνο οί άyνοί μπο
ροϋν αιpοe5α νά Τόν δοϋν καl
νά έπικοινωνήσουν μαζί Του.
Κρύe5ει λοιπόν τό κλειδί - δέν
θά ηταν άταί ριαστο νά λιέyαμε
τό κλειδί τοϋ Παραδείσου η
της βασιλείας των Ούραvων στό κομοδί:νο τοϋ μικροϋ παι
διοϋ, έκεί: πού κανείς δέν θά
σκεπτόταν vά τό άναζητήση.
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Σ υyχρόνως, δμως, δέ,ν θό:
μπορουσε νό: είχε βρη 'ΠLΟ κα
τάλληλη θέσι. Κοντό: στό ά
yνό, σ' αύτό 'ΠΟύ είχε την 'Πλη
σιέστερη δμοιοyένεια με τό
Πάναyνο.
Έν τ� μεταξύ, συμι5αίrνουν
'Περίεργα yεyονότα yύρω τους.
Πρώτη τό: άντιλαμι5άνεται ή
νεαρό: άναζητήτρια 'ΠΟύ συνη
θίζει vό: τριyυρνα στον κη'Πο.
Οί 'Πεταλουδες καl τό: εντομα
'Πού Ήplν κατέκλυζαν τόν κη'Πο
η εψυyαν η εκειντο στό εδα
ψος νε'κρά. 'Όλη ή ζωϊκη ζωη
είχε νεκρωθη. Αύτό στηrν έσω
τερικη yλωσσα σημαίνει δτι ή
ζωη είχε 'Πυκνώσει μέσα στο
ίδιο τό Σ'Πίτι. Νέκρα άπ' εξω,
ηύξημένη ζωντάνεια στό Κέν
τρο. Νέκρα στο κέντρο, ζων
τάνεια στήν 'Πεpιcpιέρεια. Έ πο
μένως, αύτό πού τούς ψοι5ίζει
είναι δτι με την 111ύκνωσι της
έσωτερικης ζωης, θά άναμε
τρηθουν αρyό: η yρήyορα με
τόν Πρόyοrνο, πραyμα πού συy
χρόνως το 'ΠΟθουν καl το ψο
ι5ουνται.
Τό δεύτερο φαινόμενο είναι
ή έξαψάνισις του 'Επιστάτη.
Πολύ σημαντικό γεγονός κι·
αύτό. υΟσο τό: «μέλη» της οί
κοyενείας ζουσαν στην έξωτε
ρικη 'Περιφέρεια καl είχαν έy
καταλείψει την πατροyονικη
Κληρονομιά, το ΣΉίτι 'καl τον
Πρόγονο, τό ΣΉίτι το συντη
ρουσε, ύποτυπωδως, ενας Έ
'Πtστάτης, ενα μη συνειδητό
ψημα του ά:νθpώ'ΠΟU, πού δεν
είχε ξενητευθη μαζl με τούς
αλλους στην έξώτερη 'Περιφέ
ρεια. 'Έχει 'Περισσότερη σχέσι

με τόν Πρόyονο παρά με τούς
αλλους. Είναι ενας κρίκος με
ταξύ των δύο. "Αν ελει'Πε αύτός
δ κρικος, τό Σ'Πίτι θα έρει
'Πωνόταν. υοταν δμως ή οtκο
yένεια έ'Πιστρέψει ά'Πό τό «έ
ξωτερικό» και ζωντανεύει το
Σ'Πίτι με τήν 'Παρουσία της καl
συνδέεται, εστω ύ'Ποτυ'Πωδως,
με τόν Πρόyονο, με τlς έξερευ
νήσεις 'ΠΟύ Ι<άνει για να Τον
ι5ρη,
Έ.τ,στάτης δεν χρειά
ζεται πιά. Ό ρόλος του εχει
λήξει. Ή σύνδεσις μεταξύ των
ασύνδετων εχει έπιτευχβη.
Οϋτως εχουν τό: Ήpάyματα,
δταν ξεσπάη τό δραμα. Τό παι
δl έξαψανίζεται. Ετναι χαρα
κτηριστικό οτι δλα τά 1-J!έ'λη
αύτης της έτΕpόκλιτης οtκοyε
νείας στρέψουν την 'Προσοχή
τους 'Πpός τό 'Παιδl εύθύς έξ
άρχης, δλοι νοιάζονται γι' αύ
τό. Ύ'Πάpχουν έπομένως δύο
έπίκεντρα έvδιαψέροντος. Τό
ενα είναι ή σοφίτα με τόν Πρό
yονο. Τό αλλο, πού ά'Πλως ό
ποδηλώνεται 'καl εϋκολα μ'Πο
ρει νό: διαψύyη της προσοχης
του θεατοϋ, είναι τό Παuδ(. Το
Παιδl είναι άνάμεσά τους,
κοντά τους, το βλέπουν, τό ά:
κοϋν, τό φροντίζουν. Ό Πρό
γονος είναι αόρατος, ύπερά
νω τους, yεματος μυστήριο,
ά'Πpόσιτος, δεσπόζει του Σ'Πt
τιοϋ καl της ζωης τους. Τό
παιδl λοιπόν έξαψανίζεται. υο
λοι είναι άvάστατοι. Καl δι
καιολοyημένα. Γιατl εχασαν τό
'ΠLΟ πολύτιμο, άyνό και άθωο
κομμάτι τους. 'Έχασαν τό
κοντινό έ'Πίκεντρό τους, τόν
κοντινό αξονά τους. Άλλα σε

:δ'
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λίγο τό μυστήριο ξεδιαλύνε
ται. Τό παιδί είχε βρη τό κλει
δί, είχε άνε�η στήν σοφίτα, εί
χε άνοίξει ,εΙχε δη τον Πρό
γονο. Τό βρηκε ή νεαρά άναζη
τήτρια νά κάθεται στήν κορυ
φή της σκάλας, μπροστά στην
πόρτα, μέ τά μάτια του διε
σταλμένα καί παρμένη τήν μι
λιά, χωρίς ομως νά δείχνη κα
νένα ψό�ο. 'Από κει κι' επειτσ,
τό παιδί δέν μίλησε. Δέν άνε
κοίνωσε σέ κανέναν άπό τούς
άνέτοιμους τά άρρητα πού εί
δε έκει. 'Όλοι οσοι εχουν κά
ποια ύπερ�ατική έμπειρία ξέ
ρουν οτι είναι αδύνατο νά τήν
βάλουν σέ λέξεις, γιατί λιέξεις
δε.ν ύπάρχουν γιά τό άνονό
μαστο. 'Επομένως, κρατουν σι
γή. Ύπ' αύτό τό πρισμα είναι
κατανοητή ή βου�αμάρα του
παιδιου, καθώς καl ή διαστολή
των ματιων του.
Τό εργο θά μπορουσε κάλλι
στα νά είχε τελειώσει μ' αύτό
τό κορύφωμα. 'Όμως κάτι θά
εμενε άτελές. "Αν τό παιδί,
τό πιο άyvό καί άθωο καί κεν
τρικό τεμάχιο της οίκοyενείας
άτόμου, βρηκε μόνο του τον
δρόμο προς τον Πρόγονο καί
άνέ�ηκε προς Αύτόν, οί άλλοι
δέν μπορουν νά τό κάνουν, για
τί δέν εχουν τήν δική του ά
yνότητα. Δεν εχουν άκόμα �ξ
αyνισθη μέχpι του σημείου νά
γίνουν σάν παιδιά καί έπομέ
νως αξιοι νά άνε�ουν προς
Αύτόν. Συνεχίζεται ή έσωτερι
κή άλλαγή τους επειτα άπό τά
γεγονότα. Ό στεγνός, έyκε
ψαλικός έττ:ιστήμων ύψίσταται
μιά τεράστια μεταστροφή, ή
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κόρη έπίσης, οί δύο άδελψές
τό 'ίδιο, ένω ή νεαρά άναζητή
τρια άποψασίζει νά έξερευνήση
τήν περιοχή την εξω άπό τό
Σπίτι. 'Αλλά ολα εχουν νε
κρωθη εξω άττ:' αύτό, ττ:αντοΟ
άπλώνεται ή έρημιά, ή μονα
ξιά, ή άττ:άγνωσις. Δέν ύπάρχει
πιά έπιστροψή στά παληά, στον
κόσμο πού είχαν άψίσει. Κι'
ετσι έπ'lστρέψει, τρέμοντας
σύγκορμη καί κουρελιασμέ
νη, στο Σπίτι, γεμάτη άπό τήν
άπόyνωση της μονώσεως πού
συνήντησε στήν ερευνά της.
Αύτή ή μόνωσις είναι άψόρη
τη. Λείπουν οί γέφυρες έπι
κοινωνίας μέ τούς αλλους καί
ή ψυχή, πού διψα yιά έπικοι
νωνία, άρπάζει τήν πρώτη εύ
καιρία πού θά της δοθη. Ό
αίσθησιακός ερωτας, μέ την ζε
στασιά των αίσθήσεων, της
παρουσιάζεται σάν άντίδοτο
στήν αίσθηση της μονώσεως
καί γι· αύτά ένδίδει. 'Αλλά
αυτη η νέα ενωσις δέν προ
φταίνει νά πραyματοποιηθη,
γιατί έπεμ�αίνει ή κόρη πού
πυρο�ολει τον αίσθησιακό καl
παραμορφώνει τό πρόσωπό
του.
'Όσες ένώσεις έχρειάζοντο
εχουν ηδη συvτελεσθη, ή δια
στολή καί ό πολλαπλασιασμός
εχουν τώρα δώσει τήν θέσι
τους στήν συστολή, στην σύy
κλισι, στήν συyχώι-ευσι μέσα
στο Κέντρο. Αύτό &π:οδηλοΟ
ται καί μέ τρεις αλλ ες διπ) ές
σχέσεις πού πολύ εϋκολα μπο
ρουν νά διαφύγουν της προσο
χης του θεατοΟ. Οί δυο άδελ
ψές συγκλίνουν, τείνουν νά έ-
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νοποιηθουν, οί δυό νεαρές τό
ίδιο. Καί οί δύο άρρενες επί
σης μολονότι πρέπει νό: προσέ
ξη κανείς πολύ yιό: νά τό δ,α
κρί νη αύτό. 'Όμως είναι φα
νερό άπό τό «μυστικό» πού 'δ:
επιστήμων άποκαλύπτει κρυφό:
στόν αiσθησιακό δταν τόν
παίρνη παράμερα. Δεν τό ά:
νακοι νώνει, λέει, στίς yυναϊ
κες yιό: νό: μην τρομάξουν. Μέ
αύτές τίς προσεyyίσεις, τό:
εξη χωριστό: άτομα τείνουν νό:
yίνουν τρεϊς ένότητες. Αύτο
είναι ενα μεyάλο βημα στην
εσωτερική πορεία πρός τό
Κιέντρο, άλλχ δεν είναι τό τε
λικό. Γι' αύτό δεν μπορουν νό:
άνε15ουν άκόμη πρός Αύτόν.
Είναι ομως ετοιμοι yιό: την
μεyάλη κάθαρσι πού θό: ρθη
ανωθεν. Είναι ετοιμοι νό: Τόν
δεχθουν αν θελήση νό: κατέ15η
πρός αύτούς. Καί μέ την δική
τους έτοιιμότητα, 'δ' ΠρόyοVΌς
πράγματι κατε15αίνει. Τό: βή
ματά Του ήχουν ηδη μέσα
τους σό:ν εξιλαστήριος Δύνα
μις.
Στό ερyο του 'κ. Τερζάκη, k:Y
θεατής βλέπει καθαρά, έκτος
των δσων rΊδη περιέγραψα,
την ϋπαρξι δ ύ ο ύπερ15ατι
κων στοιχείωι. Τό ενα βρίσκε
ται μέσα στόν ίδιο τόν άνθρω
πο. Είναι τό άyνό, άθωο παι
δί. Τό άλλο βρίσκεται εξω άπ'
τόν ανθρωπο. Είναι ή Δημιουρ
yός Δύναμις πού ύπηρχ:ε πρό
του ·άνθρώπου, πρό της Δη
μιουργίας του
Σύμπανrος.
Αύτός είναι ο Πρόyονος. Πρό
γονος, γιατί άπ' Αύτόν άπορ
ρέουν τό: πάντα, γιατί δλα σ·
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Αύτόν εχουν την ρίζα της ύ
πάρξεώς τους.
Αύτή εΤναι ή έσωτερική τrο
ρεία. Ή Έπιστήrμη της ψυ
χολοyίας του Βάθους εχει έ
ρευνήσει αύτή την 'Π'οpεία μέ
χρι του έσωτερικου ύπερ15ατι
κ,ου στοιχείου, πού τό όνομά
ζει έσωτερ:κο Θεό. Ή περαι
τέρω έξέλιξις, δηλ. ή ενωσις
του έσωτερικου ύπερ15ατικοϋ
στοιχ:είου μέ τό
δμοιοyενές
του έξωτερικό ύπερ15ατικό, ύ
πηρξε άνέκαθεν ύπόθεσις της
Θρησκείας. Ή Θρησκεία, υπο
την �ννοια της πίστεως σέ ενα
1
έξωτεpικό 'Ανώτερο "Ον, πού
είναι ή Πηyή των Πά'ντων, δί
νει στό άτrοκομμένο άπ' Αύτο
«έyώ» του άνθρώπου την δυ
νατότητα νό: καταρyήση αύτό
πού οί άρχαϊοι ώνόμαζαν «ϋ15ριν». 'ΎΙ5ρις σημαίνει δτι τό
μικρό άνθρώπινο «έyώ» στρέ
ψει τό: νωτα του πρός την Γε
νεσιουρyό αίτία του, την ά
yνοεϊ, την .qεχνα καl σcp,ετερί
ζεται τάν ρόλο του ΘεοG. Αύ
τό απεικονίζεται θαυμάσια
στην ίστορία της πτώσεως των
Πρωτοπλάστων. Ή Θρησκε(α,
λοιπόν, σαν δρόμος 'Π'ού δδη
yεϊ τό <�έyώ,> στην χαμένη του
σύνδεσι μέ ,ήν Πρώτη Αίτία,
είναι έκείνη πού βγάζει τον
άνθρωπο άπό τή'ν νοσηρη αύ
τοπεριστροφή καl άπλώνει τά
δριά του στην αtωνιότητα.
Στόν αίωνα '!Jας Έπιστή,μη
καl Θρησκεία βρηκαν ενα ση
μεϊο ένώσεως, χάρις στlς σύγ
χρονες έξελίξεις της ψυχολο
γίας του Βάθους. Καl yι' αύ
τό ά:κρι15ως ή έσωτερικη τrο-
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ρεία μπορεί νά θεωρηθη ωτο
δύο πλευρές μέ έξ ισου ίκα
\�οιητικά άποτελεσματα 'Α
πό την πλFυρά της 'Επιστήμης
'καί άπό τήν πλευρά της θρη
σκείας
Τό ερyο του κ Τερζάκη συν
θετει αύτές τίς δύο προσεyyί
σεις μέ θαυι1αστη δεξιοτεχνια
έκτείνοντας την ψυχολογια ώς
τό άκραϊο της ση, ειο, έκ1c.ι ο
'11'Ου συναντα τήν θρησκεια και

πpοχωρωντας την όλη πορεία
μέσα σέ καθαρως θρησκευτι
κα πλαισια Γι' αύτό, όσοι έκ
των θεατων διέκριναν αυτές
τις προεκτάσεις, δέν μπόρεσαν
να μην σκιρτήσουν yιατί ή Τέ
χνη, τό θtατρο, εδωσε στό εύ
ρυτερο κ,οιvο την ευκαιρία vά
συνι:. ιδητοποιήση αύτη τήν ε
νωσι που σήμερα συντελείται
παγκοσμίως
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΖΑΚΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

«(ΙΣΛfΩΓ U ΣΤΗΝ. ΚΟΣΜΟθ(ΩΡΙΛ
ΜΙΛΣ Μ(fΛΛΗΣ (UΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ»

Σημε(ωμα του κ. Κ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ί'()'ι•.ζε"tlαt συχιά &..π6 πο/ι-'J•J::
στ ίς μέρεc μας δτι ή τωρινή :π?
χή εΙνα� δ -κατ' έξοχήν 7)ι�
νας τηc μονόπ)Jευρης άιλ,ι1.α..τώδο·Jς
προό-δοο των θ,ε:τ;;:κώ I c.π:,:;;πj,μι.i>ι
'Καί των τεχιι χιιίJ ι c αρ•μ?γGJ'Ι
το!.>ς. Κα..ί δτι στα χρό 1.α μας
)ειπου,y :ιτε)ώς τι.χ ίκα'/οποtητ.
κcϋ έ.πtπέδου πνωμ7.τ.κά. ;<,η.;:;'J
γμα.τα. "ι\ ι ομω� i ιο:ξη χ.α
�είς τό τεϋχος ()9fΙ της «ι �χς
Έστ>.ας,,, (15 Φεοp 196\:J) ? σχιεt tΚιεί τή ι άι?Χή τοϋ δοκ,.μ ΙJJJ
μέ τό•ι τί'τl)ο ,,Εισαγωγή στή 1 ,,;
σμιοθεωρ.α. μta; μεyά!λη ., μει..-...01τιικής έποχη:: στ-rι 1ύcrη » τοσ y,:;ι
θηγητοϋ κ.. Γεωρy. Παιπαχ:Χ.,ζ�,
ένός οοκtιμ ου πού συιεχ'�:-:αt
κ,α.ί στά έπό μ,ε;α τε, ύχη τοϋ �Ξ.�
λοyου α.ύτοϋ φ,λολοyικοϋ π_ρ ,;
οικοϋ του ά.κα.οηψχικοϋ κ. Π:: ??'J
., ά.ρη, πού προσφέρει πά.ντ(Χ. έχ.-

)1::.Υ.τή πιωμ.α.τική τροψrι -:;cr;ύ;
α.να.γνώστε.:; του. Κά:υω ά.π' τόι
τ.τλο αυτόν , Ε��α,γωyή στήν κr;
σμοθεωρ�α. μι!iς μεyά.λ η; έιπ'Jχijς
στή Δύσψ, ά,,;mcτύσια,ετα.ι w.r;υς
ιδύο ή,:..ι,"όμους τ:c,ϋ 1969 c ;,χ εαϊσιο 7t'ιεΙ υμ;:χ.-τ.,yJ; κ.ήpυγμα., πσύ
ομιικ
κ.α.τα.' βα1'θr;ς δ'ει αν
"
, , χ.ει στι:ιν
'
ΥJ:Χ.θηγ-ητή πού ύπ,;yρά,φεt, ύ.λΗ
στό I πpοώρω:: ε,y..) ιπόιτα. r�r•J,7.
•1rxpω10 ο α.ιοητή Π(Χ.ϋλο Ντ:ιν:Χ-χ,
α.π' τά -κ,ειμε J(Χ. .:οϋ bπ-οΌυ εχε·.
α. ιτλ '�ε. δ κ. ΙΙα.πα.χα..τζης ,ή
σJ<ΥΎfJ"Χψr/ τοϋ οοr,<,tμ(ου του, :π τ::,) ώ,;τ,χς ετσ: ε ;;α, δευrt,εpογειiς
ου,ιθιετικιό συryγρ:χ.φ:κ.ό εργο.
Ή ,,Ει�α.γωyή στήν Κ,Ο::;μοθεω
ρ: 7, μ.a::; μεγά.λη; έποχης -:τ:γ-,·
1 'σfι» cξωw/ζε. τήν Υ.ι'7ι ιούpγ.α
'-\..;:χ.γ:.ιιφr σ,ηι Δυτ.κ.ή Ejρ·lJ
πrι στό Ι τομέα. ι:οϋ ψ)ΟΟ'Jψ, yc;i}
στοχοο�οϋ -κ,α,ί τής κ.�μ,ολοy Ι'/:η:.
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θεω,ρήσεως ειδLκ,ώτερα.. Ε[ναι "iνι:ι..
ύψ-ηλοϋ επιπέδου προφηrtιχό ;ι,ή
pιιχyι.ια, πού ά.VΙαψέρετα.ι σε �n
μέλλετα,: νά γινουν, σ' εποχες �
που θά ζοϋνε στή Δύση οί 1.ια.>φ:J
νοl ά.πόγονοι της ,σύrχρονής .ι1.ς
yεινεάς. Κήρuιγμ.ι7, πού τήν π rι.-_ρ�
-η,τά, του μπορεί διχα.ιιω�μα.τι;ιn, ΥΧ
τήν διε'ΥJδιχήση μc νάχα δ Ν-tίν,;,z.
δ «ταπεινός εκπα.ιδευτικός» με τίς
έκm:λφ.τικες ενορα.τι;ι.ες ίΚ/Χ /Οτη
τες.
'Π «Είσ,-,γω,γή στην χοσμοΘ:· ,_
ρ!,α.» όφεί).,ει τήν μεν βσ,θύ-:zρ η
ά.ξία. της Υ,/Χι τήν ά.ξιολογική -:r;ς
τοιποθέ.τηση -&.νά-μεσσ, στά. Ξω;
τώρα. γνω.σrτά ψιλοσοφικΧ συσ:iι
μαιτα.- στ&ν Πα.ϋλο Ντίνα.χ, τ·ην
δέ έπιτuχημέ"Ιη τ ς δια.τύπωση,
ώς συνθετικής cρyσ,σία.ς, σ:ό·ι
-χJα.θη,γητή πού ύπογροοφει τό οσ
"ι..ίμιο. Άw-:χ.ότεί οχι άntλή i,;ά
γνωση, ώλλά προσοχή χα.ί μΞ-ι.έ·
τη. Προϋπd!Jιέτ::ι ή μελέτη της
κά-ποια. ψλοσοφιχή y,c1,τά.pτ:ση
χαl γε�ικώτεpσ, ίκα.νcιποιη:·.·ι.ή
σταθμη μ.ορφώσ'όω;. Τό βαθ•1τερο ν6η,μάJ της εΙν-:χ.ι ή τεpi
:1::α. ά.πb:πα.ση μιετα.ξύ τοϋ (ύ?iu
μα.ς κ6,:,μοu «των
αινομi νω•ι»
ΥJα.ί τή; α.ληθινης Πρχγμι7,τιχ6τη·
τα.ς, της μεγά1λης όντολογιΥ5/;
Πpα.γμα.-:κ6τητα.ς, τη; πολυοιά.
ο�τσ.:-η;, της εξ ά.•,τ:κειμένοu uπ?·
στα.τη; (εξ ά,,;πχ,ε:μένοu: 3η,λι:χ ·
δή ά.νεξά.pτ Υ)'Cα. iπ' τίς ΠΞΠΞ?Χ
σμένες «κερα.ίες συλλήψεως» τα1
α.λφχ ·η τοϋ βητα βιολογι"Ι..οϋ εr
δοuς) . ΕΙν-:χ.ι ή ·ηττα. της «1:Jετ:·
;ι.:ης μ.ιεθόδοu)> (της π7.pα.π1 Γ-1ι 
σεως, τοϋ πειράμα.:ος, τοϋ έ;:, yα.
στηρ!ου) , εκ,είνης δη) 7-δή πο·'>
θεωpοϋμε εμείς οί α.νθpωιπο: :·ι;ς
σύγχρc;νης έπαχης οτι δδηγεί στή
σίγουρη. ·ι,ι «επα.ληe,εuμένη» Υ.
1

1

1

•
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«α.λά.θηrtη» γνώση. Σ-τ;lς φυσι•ιλς
ε-πιστήμες όδw,εί, ναί, οχι ομως
Υ,σ,l σέ χάJθiε τομέα. έπισιτηrtοσ.
Δια.φορετιrχιά. βλέπομε σήμ,εpσ.
τά. -π;ρά.γμα.τια. χα.l όιwροpεταη εί
ναι ή ύφη τοϋ «έξ α.ντικ-ειμέ·ιω
ΕΙ1V1α.ι». Σ' mτ·ό τό θέμ,α. μέλλε
-σ,ι νά ε.πα.λη,0,ευθή τό τοϋ Βσ,Χω
νος, �ι μπορεί ή ολίγη έ.πισtr:μ'Υj
νά. απτ,�μακpύ'ιη τον ΙΧ'Ι'θρωιπο &πό
τόν Θεό, ·ή πολλή ομως επισ�:r1 μη
επ-:ι,νσ;στρέφzι τό &νθρώ-πι•ιο π ιεϋ
μ,._ στην θρησ;ι,zuτιχ6-τψα. y,α,ί
στην μετα,φuσική -πίστη. Αύτά
κ7.ί θχ γ!ιη στά. μα.κ,ρuνά. έ-χΞ.ίι:ι.
χp6νια με τήν επισ-ήμη τής 9t'Y.·
στηιμιχης ειποχης κ-α.l μ,έ τού.,; &.
-πέρα.ντους δpίζοντες πού ,Οά. ά,;r_,ί
ξοuν στους «Χόσμοuς τοϋ Ίτ-:ι.p
y.::οϋ», στο «όν-τολcιy�;ι_,ά, Ύπο::;τ-ι.
τ6», ο! !Χοον6τηιτες των μεγ6,1-ω·1
έΥ,Ξιi νω,ν· ένορα.τι;ι,ών πν�uμά.των.
Ιlρb;ι,ε:τ,7.: γιά. ε.να. κήρuγμ,-.
-πού δ(,�ει ύψ-ηλό νόημα στον κ6σιμο χαl στή ζωή. Άλλοιως βλi
πουμJΞ εμείς ο! ανθpωπο: τσ, ,φ,χ
γμα,-7, 'Υ,ι ε' �ιλως α.λλη ύ ψη ifχzι
ή ά.λ θ:νή Πρσ,γμ,:χ.τι•ι.άτΥ)'Cσ,. Θz.ω
ροϋμε οτ: τά χpο?:;ιn, δι,-.στ1,μ7.τα.
κυλοϋνε 'ΧΙΧι δια61αί�OU,V, ενώ :
μ.ιείς ειμα.στε πού δια.οα.ίνοuιμε κα�
περ-ιοϋμ,ε μ�σα. �τό α.ιίώνι� Uα
ρ6ν. Θεωρο:ψε οτ: πε,ρισσο cεpΞ=;
ά.1tό τρ�ίς διαισruάισεις στό χι71p?
δέ'Ι ύπά.pχοuν, y,,ι ά.γνοοϋμε cά. ά.
πίστεurτα εύρέcΧ. πλαίσια. της :-1,ε
γά.λης by-οληrι-κης Πρημ:χ-.:•.·ι.6τητ-:ι.;, της πολυιδιά.στα-ης. Π�?:?
ρζ6μα.στε c;τά, έπιcρα.ινόμενα. "Ι..ι
άγνοοϋ:J.ε w, εξ σ.ιντ:κε:μένου 'Υ
πα.ρ;ι.τ6:. 'Λ γνσσϋμz τό εξα.!σω r., ν
τολογ1κό βά.θος -πού Χpύοετ:χι πί
σω ά.πό οσσ, εχοu,με σuνηθίσz: 'ι(Ι.,
χα.p7.-Υ.τηpίζοuμε ώς «μεταψu')'t
κήΡ>, ώς «ύπεpΟΜtΧΟlJς Κόσμ?Uζ'ι,
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ώς ά.π.λες «σι;vα.ισθημ7.,τι'Κ,ες &.;ίε:ς,,
«α.ίώv:ε:ς iιθ:κές καί π·ιευμ:;ι.τ:
κές &-ξίε:ς». Οι Ρω-:κιι &,στpοΨ1,ϋ
τ;ς έξε:φpάnθ,ισα.ν μέ ε:ίpω 1:;1ή
, Τtpεψο'/tας, "
οιrρη, ε:r::ι,
οτ: πr, JIJ:
vα ιπbv oU p- 7.Vό δi') Ξτυχ-Ξ '17- 'J'J
·η.-ιτήσΟ'J'I το·ι Θz6, &μως ό Ν"τ.
'Ι'Υ,χ \tf.i.; εξΥ((Ξί δτ: ό χc,ι;;;' 5:ιΟ r' ω
ποι κοσμ:κό; χώρο; δέ·ι σ·J:ι7'..;_
πτε:: μέ τό σ•;•ιολο του '6ντr,λο r:"/ i:ι.
')'-,π7.p�ι..το 1 - κάΟz �tλλ,:ι.
ΜελΞτώ·ιτ'λ; Χ7.'ΙΞί; μΞ. -τ:�t:ιJ'i·
χή τό δοχ,(μ,:ο'ι αύτό, σψη·ιτi τ•;
ΠΞpl ΧG'Ji:Mυ καί ζιι)·rι; πzπο:Μι
σε:; τη; μzγiλη; έχε>ιη; -z:ιt
ψω'tΞί'Ιijς γιi tO'/ α.•ιθpωπο-- •ιΞ•
λο•ιc:κή; επr,χ·rι;. Βp:σκz: εκ6ί τ·η
β 7.θ'υτεpη ε:' pμr1ΊΞ:7.
' -:11- ; :.1.εycι'..ι.r1;
ΤέχΊ"fj;, -:ιίJ') �φr/GJ'i �δzι,Jδιίι·ι
Υ.:ιί γz ι:κ�)':ψ7. ταυ κ,,:f}z·ιό; το
μέως τοϋ Π'ΙΞ'Jμ1 ,,:τικου ποιλ:τι ,ψ;υ
'Η «έπσχή τοϋ δ.αστήμ7.,το;,, θά.
εχη τη δ:κή της ψιλωο:p:7., -:ί;
δικέ; τη; χο.:JΙμοθzωpψ:-κές σ.·ιτ:
λήψzι;, κ: ·lι επ:σ-:r'ι:ιΎJ τη; δ:α
στηη.1:κη; εποχής μέλλε: yσ., Ξ.Π7.
•ηστpέψη το &:ιθ ;, ώπ:·ιο π·ιzί>μ:ι
στο θ;,rρ·κευ-::κό σ'J'η:σ,θη1:1α ;:α.ί
' π:στη
.
, α:ωvιες
.. ,
,
στις
·rι'θ :κz;
στηv
χα,ι π•ιzυματ:κ.z; ας:z;, ο: Ι'Jιτ:ι;
«εpε:
::;:κ,;υ- β:ου» J.,
, , 'Ji\�α.τα. ε:,ωτε
�
γνωστα στ'Jύ; δ:κο1; :ι:χ; &φι;J-::
σου; κα:ροι5;.
Ό συvτiκτrις τ-:ι5 δο·ι.ιμ:οJ -:c
'Ι��εt �ό'ί ά.πλό 'J"'J1'ΙθΞτιχQ Κ:lί Ϊ3Ξ:J
τεpοyz•ιή χα.pα.:χ.τηpα της :ογα
σ[ λ; το•J χ� :� &λ/·ο'J �-ιτi��Ξ� ΙJ
Ο!',,\
'
.,,
•
ο").η� t"fj; σχμ,σΊ τηΊ εΎ.αση κχ:
α.υτσ'J:J:CΙ, κε::ιΞ'ΙΧ του ΝτίΨΧχ. Ή
αίσι'Jδοξ:α γ:i τί; μzλι.ο·ιτ·,.i�
εξελ:ξz:; π·ιευ.μχτική; ζωη; σ,·;,
,lύ:,η, απ' τή'Ι δτ:ο:χ lμ:pοpΞ:.-:α:
δ μελετη,-:η;
Ο;.
' του- οοtι.:μ:ω,
....
,
�· ι ο,
9ε:,λετα.: οl;τε στή'Ι τεχν:κ·η -:·η;
δια.τυπώ:,;zω; ουτε σέ τυχόν Π?�-

η

1

'

'

, t"'

�,

"'
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θεση τοϋ συντά.κ.τη. Ή πηγή ,η;
εΙ'ια.ι βc1,θύτεpη κι ούσι,:στικι:J-:Ξ
ΡΎJ κ.α.ί σU'/ίστα.τα.ι στο δτι δ iεί
μvηστος γε;,μα.·16 :ρ ωvος διαvι:π1 :·Ιι;, :,-:r,I' 6ποΙ-:ιι i·ιr'μ ει ·iι π:x:p6:-t(,7. :G>ι β:χ:,:κω,, ,.,z.μέ·ιωι, ·η
τcι,v ύπ7.p-κτό πρ6,σωπο κα.ί : �χε
r.�c1.γμc1.,?i:ι. ιa�! -:7. ,&-,,. ε�χε iΎ.
θε,.ε: ,;-:α. Υ.?.:?,ι.-:;:πα τr,υ.
Τέλο;, τΟ δοΧ:,:.1�� εΙ·ι1.ι : 1�)χΞ
ριίJ; Κ.7.Τ.7.'ΙΟΊj-:ό, αpΎ.Ξί ·rι \J..ΖΪ.::.,;η
:ου νi γ>ιη μέ πpο,.-:;χή ·ι.α.:, ΞΧ'ι
ε!·ηι δυ·η-:6·1, zωρί; μεyiλα
χpοι:Χi:ι. δ:7.Ιλz:1ψc1.::ι.. lTpcijr:�f-Jz
σrι ψ1J:Τ�,../4α_ zί'l?v� •ιiJ.. !ιΎjr; Π?:jΧ:� ..
η: γιi:ι. ά. ηγ'ιtί),;τz; «&γευσ-:ο·J;
φ�1Αοσοψ�?..;».

Μία ώραία έκδή)ωσις
για τον Ντίναχ

Στην αίθουσα διαλέξεων « Ι<ωστη
Παλαμα» (Σίνα 6), εύγενως 1,ροσ
ψερθεϊσαν ά:πό τό Κέντρον 'Ελει,θε
ρων Σπουδων Ψυχολογίας Γ. Δολια
νίτη, δ δημοσιογράφος Πειραιως "·
Γ. Χριστάκος ώμίλησεν ένώπιον "!U·
κνοΟ άκροατηρίου διά τό συγγρα-pι
κόν έργον καί διά τήν ολη τφοσω"Τι·
κότητα τοΟ προώρως εκλιπόντος γερ
μανοψώνου διανοητοΟ Παυλου Ντι
ναχ, πού είχε περάσει άπό τήν πολη
μας στά 1922 - 1924 καl είχε yρ"χ
ψει κατω άπο τή σκιά της 'Ακρ:rτο
λεωc; οσα είχε όραματισθη διά τήν
πολιτιστικην πορείαν των δυτικοευpω
παίων είς τά προσεχη καί είς τά μα
κρυνοτερα μελ\οντικά χρόνια (ύ:πο
τόν 210 αίωνα καl περα).
•Η δμιλία είχε όργανωθη άπο τον
Σύλλογον 'Ελλ11νων Λοyσrcχνων, τοϋ
δποίου ό προεδρος κ. Γ. Κcμίνης πα
ρουσίασε τόν όμιλητήν είς το �.<λ:
κτόν άκροατήριον. Ό όμιλ ητής r1 ν
τλησε τό περ•εχομενον της δμ,λ:ας
του άπό τό δοκί ι,ιον της διδος Μα
ρίνας Σουκαρα είς τό περ,οδ κον
«Σπουδαί� τοϋ Μαρτίου 1970, c\πό
τήν μελέτην τοϋ καθηγητοΟ κ. Γ. Πα
παχατζη «Είσαγωγή στήν κοσμοθεω
ρία μιας μεγάλης έποχης στή Δύ-
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ση» («Νέα 'Εστια», 1969) και άττό
1924) , στή διαμονή του έδω στην 'Α
τά κείμενα του ίδιου του Ντί�ry;χ,
θήνα, τά οσα θαυμάσια είχε δραι.ι.σ
τά μεταφρασμένα άπό τόν κ. Π-χπ�
τισθη καl είχε προίδει yιά τή συνε
χαντζην.
χιση της έξελικτικης πορείας του δυ
τικοί) πολιτισμου, Ο[ «Σελίδες 'l�uε
'Ο ττροώρως άποθανών (σέ ήλικίαν
38 έτων) κεντροευρωτταιος έκτταιδευ
ρολοyίου» του δέν είναι άλλο, πασά
τικος Παυλος Ντίναχ ετναι άπό τά
ή πολιτιστική πορεία των δυτικοεΙJρω
«χαμένα μεγάλα όνόματα» των άρ
παίων, σ' έποχές δπου θά ζουν οί
χων του αίωνος μας, άπό τούς σι,νε
μακρυνοl άπόyονοι της σύyχpοντ'ις
ττεί c:χ των ττερωτατικων του Α' τταy
μας yε.νεiiς.
κοσμίου ττολέμου του 1914 ,<κ:χrε
'0 κ. Γ. Χpι01Τάκος έχειρίσθη ,ό
στρα:μμένους στη ζωή τους» ττνcυ.,ια
ολον θέμα μέ πολλήν έπηυχία, πα
τικούς άνθρώττους της κεντρικίjς Ξύ
ρενέ(όαλε δέ είς την δμιλίαν του καl
ρώπης, ττου αν έττιζοΟσε , θά ηταν ε
αύτούσια κείμενα του Ντίναχ. 'Επί
νας άπό τους <ψεyάλους του ττνεJ .ι.α
σης κατεχειροκροτηθη ή ώραία ά
τος» στη δυτικοευρωπαικ'ή διανί,ηση.
παyyελία της κ. 'Ελένης Γ. Κο,.ιίνη
Τό ίίρyο του Εμεινε ήμιτελές καί !':έν
(' Αμαρυλλίδος), οιά την «Πρω,uχρο
είχε δημοσιεύσει σχεδόν τίποτε την
νιά στό Μάρκφορ,. Τήν τελευταία
έποχή πού ζουσε. Τά δύο τελευταϊ:χ
αύτή έδημοσίευσεν δ «'Ιλισός, τό
χρόνια της ζωης του ίίyραψε (1923 - 1966 (σελ. 44 έττ.) .

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

8 "Αρτος
8 Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς
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'Ασ-ι-ροvομικiι θεώρησις
-ι-ης ημερας εορ-ι-ασμου
-ιού Πάσχα
-

41!

,

t

-

Ύπό του άστρονόμου Δ ρος Κ. Σ.
'Απο της 16ης με,(Ρι ,ης 19ης
Μαρτίοο έ.ε. συνηλθεν εtς τό εν Σ :χι ι
πεζυ της Γενεύης 'Ορθοδοξον κ�ν
τρον τοϋ Οίκουμενικοϋ ίlατριαρχεωυ
Διαχριστιανικον Συνεδριον προς μ�
λετην τοϋ καθορισμοϋ κοινης ήμερας
έορτασμοϋ τοϋ Πασχα ύψ' όλων τ.:;;ν
Χριστιανων. Τήν πρωτο5οολιαν b α
τήν συγκροτησιν τοϋ ουνεδρίοο του
τοο άνεπτυξεν ή 'Επ,τροπη «Πίστις
καt Ταξις» τοϋ Παγκοομιου Συμ6:>v
λίοο των Έκκλησιων, έν συνεργαJιι;χ
u.ετά τηc «Γρα..ιματειας διά την tνο
τητα των Χριστιανων» τοϋ Βατι1'.:Χ·
νου, ώς καί τοϋ 'Ορθοδοξου Πατρισο
χικοϋ Κεντροο της Γενευης.
Της διασκεψεως συ,.ιμΕτεσχον άντι
προσωτιείαι των 'Ορθοδοξων, των
Καθολικων καt των Δ αμαρτυρο,.ιι,.
νων.
Είδικώτερον, έκ των 'Ορθοδοί,ων
παρεστη α) τριμελης άντιτιροσωπΕι·-.:
τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχειw, ά-ιτο
't'ελουμε"η ά-rτο τον Διευθυντην τuυ
'Ορθοδοξοο Κεντρου τοϋ Οίκοομ�ν·
κοϋ Πατριαρχειου της Γενευης ά;>χι
μανδριτην κ. Δαμασκηνόν Παrι<.,C�
δρεοο καt τους συu5ούλοος αύ-.uϋ
κ. Γ. Μ-ιτεκατωρον, θεολογον και ά
στρονομον Δρα Κ. Σ. Χασά-rτην, κα\
β) διμελής άντι11ροσω1tεια της 'Ε"
κλησιας της 'Ελλαδος, &rτο τον ΟΕ'>.
Μητρο-ιτολίτην Σερ5ίων καί Κοζαvr�ς
κ. Διονύσιον, συνοδευόμενον ύτιό τJ.ί
άστρονόμοο κ. Δ. Κατση, ώς συμι; •.:,.
λοο.

ΑΣΑΠΗ

Είς το συνεδριον ι γενοντο τιεντε
άνακοινωσεις, βασει των δ-ιτοιων bιε
ξηχθη ή όλη συζητησις, ητις καl ,:,.
δηγησεν είς δ μ ό φ ω ν ο ν α-ιτοψα? ν
οπως το Πασχα έορταζεται την t\υ
ριακήν, ή όποια άντιστοιχεί είς τ:>
διάστημα ά-rτο 9ης Ιfως Ι 5ης 'Α-rτρι
λιοο - συμφώνως προς την εtσηγη
σιν τοϋ �Ελληνος άστρονομου κ. ·(
σάπη.

Ό «δρος•> της

Α' Οίκ.ουμ. Συνόδου
Το ολον ζητημα τοϋ προσδιορισμ-::iJ
της ήμερομηνιας, κατα την δτιοιαν
πρετιει νά έορτασθη το Πασχα τυ,<uν
τος ετους, συνδεεται με τον σχετ κον
«ορον.>, τον δ-ιτvίον εθεσεν ή Α.' Οί
κοομενικη Συνοδος, ή συνελθοϋσα εις
την Νίκαιαν τό 325 μ.Χ. 'Η σχετικη
ά-rτοψασις της Συνοδου έκεινης 11;:>οε
κληθη έκ τοϋ γεγονοτος οτι, !ίως το
τε, έλαμιbανον χώραν δυο, κυρίωι-,
άτοττιαι.
• Η -ιτρώτη άτο-ιτια άψεώρα είς τόν
άνομοιομορψον τροτιον ύτιολογ σι-t:χί,
ύπο των διαφορων Έκκλησιων, της
ήμεροuηνίας τοϋ έορτασμοϋ_ ΤοJτο
ειχεν ώς συνετιειαν vά μη έορταζvυν
το Πασyα ολοι οι Χριστ·ανοι, κατα
την ίδιαν Κυρ ακην. 'Η Πρώτη Οι
κουμενικη Συνοδος των 318 Πατέp;)V
της 'Εκκλησίας ά-rτε5λετιεν είς ό,τι
είς τό\Ι
ά-rτοολετιομεν καί σημερον
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συνεορτασμόν τοϋ Πάσχα ύφ' όλων
των Χριστιανων.
• Η δευτέρα άτοπία άπέρρεε άπ,:>
τήν πρώτην. Διότι δ διαφορετι-<-:>-;
τρόπος ύπολοyισμοϋ της Κυριαχης
τοϋ Πάσχα, εlχεν ώς άποτέλεσμα νά
έορτάζεται τοϋτο ύπό τινων 'Εκκλη
σιων, άκόμη καί δύο φοράς έντός έ
νός καί του αύτοϋ τροπικοϋ ετους, f\
τοι δύο φοράς μεταξύ δύο διαδοχι.ς:;jv
έαρινων ίσημεριων· την πρrl!την φο
ράν κατά τήν άρχην τοϋ ετους, :j r Jι
μετά η κατά την έαρινην ίσημερίαν
καί την αλλην πρίν άκόμη άρχίση -ιό
έπόμενον ετος, f\τοι 1tpίν λά<!>η χω
ραν ή νέα έαρινη ίσημερία, δπότε,
ώς ητο φυσικόν, κατά τό άκόλοuθ.>ν
ετος δέν έyίνετο έορτασμός, έπ<;ιδη
ένομίζετο, έσφαλμένως, δτι δ δεύτε
ρος τοϋ προηγηθέντος ετους άντεσιcί
χει είς τό νέον ετος. Οϋτω, ύπηρ
χον ετη μέ δύο έορτασμούς τοϋ 116.
σχα καί άλλα χωρίς νά έορτάζεται
καθόλου.

Αί πλnροφορίαι
τών Εύαγγελίων
Διά την αρσιν των άτοπιων κ�ί
τήν καθιέρωσιν τοϋ συνεορτασμοϋ �
Α' Οίκουμενική Σύνοδος ωρισε: νά
έορτάζεται τό Πάσχα τήν 1tpώτr1ν
Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον, ή
δποία συμ<!>αίνει μετά τ\1ν έαρινήν ή
σημερίαν η καί κατ' αύτήν.

"Ητοι τό Πάσχα πρέπει νά
έορτάζε.ται:
α) •.Jετά mv έαρινnν Ισnμερ1αν·
β) ι.ετά τr,ν πρώτην πανσέ
λnνον. n'ιν έπισυμβα!νουσαν
εϊτε κ�τά τι'ιν ήμέραν της Ισπ
ιμερ!ας, είτε έπειτα άnό τι'ιν 1·
σnμεpίc.ν- και
γ) .1Ίν noώmv Κ:υριακήν, εύ
θύς μετά ταϋτα.

Οί λόγοι, οί δποϊοι έπέ<!>αλον rάς
τρεϊς αύτάς προϋποθέσεις εlναι ο: �
ξης:
'Ως πρός τήν ήμέραν της έ<!>δομσ
δος, τήν Κυριακήν, έστηρίχθη ή Σί•
νοδος εις τό δεδομένον, τό 1tpοερχό-
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μενον ά1tό τάς Εύαyyελικάς πληοο
φορίας, συμφώνως πρός τό δπο;:ον,
δ Κύριος άνέστη «τft μιq: των σα<!,<!>ά
των» (Ματθ. 28, 1', Μάρκ. 16, 2',
Λουκ. 24, 1' καί 'lω. 20, 1'), ητοι
ήμέραν Κυριακήν.
Εlναι δεδομένον έπίσης άπό τάς
Εύαyyελικάς άφηyήσεις, δτι δ ·;η
σοϋς άνέστη εύθύς μετά τό 'Ε<!>ρ�'(:.
κόν 1tάσχα. Διότι ή μέν Σταύρωσι-;
έyένετο τήν Παρασκευήν, ητις, κατά
τόν Εύαyyελιστήν 'lωάννην, ητο �
προτεραία τοϋ πάσχα των 'Ε<!>ραίω'Ι,
έορτασθέντος έπομένως τό ΣάΜαιον
('lω. 19, 31), ή δέ 'Ανάστασις i:λχ·
<!>ε χώραν την έπομένην ήμέραν rοϋ
'Ε<!>ραικοϋ πάσχα, τήν Κυριακήν.
Συνεπως, διά τόν καθορισμόν της
Κυριακης πρός έορτασμόν τοϋ Χρι
στιανικοϋ Πάσχα, επρε1tε νά ληφθή
ύπ· δψιν ύπό της Α' Οίκουμενικ�ς
Συνόδου ή ήμέρα έορτασμοϋ τοϋ Έ
<!>ραικοϋ πάσχα, διά τό δποϊον ύ1tημ·
χον τ::χ έξης δεδομένα:
Ό Μωϋσης ωρισε νά έορτάζετ:χι
τό πάσχα των 'Ε<!>ραίων τήν 14ην ή
μέραν τοϋ μηνός Νισάν ("Εξ. 12, 6).
'Επειδή δέ ή πρώτη ήμέρα τοϋ μη
νός Νισάν, κατά τούς ΜωσαίκοLΙ-;
χρόνους, συνέπιπτε πρός τήν ήμ�pαν
της έαρινης ίσημερίας, είναι προφα
νές, δτι ή 14ην τοϋ Νισάν ητο ή 1-1η
ήμέρα μετά τήν έαρινην ίσημερίαν.
Συνάγεται έκ των άνωτέρω, δτι
διά νά δρισθη ή Κυριακή τοϋ Πάσχα
τυχόντος ετους εlναι άναyκαϊον νά
yνωρίζωμεν: α) τήν ήμερομηνίαν rης
έαρινης ίσημεpί'.Χς και β) την ήμερο
μηνίαν της πρώτης έαρινης 1tανσελ11νου, μετά τήν δποίαν, τήν π ρ ώ τ η ν
Κυριακήν θά 1tpέπει νά έορτασθη τό
Πάσχα.
Ή έαρινή ίσπμερία
Άναφορικως πρός τήν έαρινήν ί
σημερίαν θά πρέπει νά ληφθοϋν ύη:'
δψιν τά έξης:
Τό ετος 325 μ.Χ., δτε συνηλθε� ή
Α' Οίκουμενική Σύνοδος, ή ίσημερία
έσημειώθη τήν 21ην Μαρτίου. Πλην
δμως, τόσον κατά τούς 1tpοηyηθέν
τας αίωνας, δσον καί κατά τούς c'cκο
λουθήσαντας, ή έαρινή ισημερία δΕ.11
έλάμ<!>ανε χώραν σταθερως, κατά την
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21ην Μαρτίου. Σuνεχως f\λλασσε r1.αί
συγκεκριμένως έσημειοοντο τιάντσrε
κα:τά μίαν ήμέραν ένωρίτερον, άνά
129 Ιίτη. Οδτω, κα:τά τούς χρόνο-,ς
τοο 'lησοϋ, σuνέ<!,αινε τήν 23ην Μαρ
τίου (άκρι<!,έστερον τήν 22,5 Μαρ
τίου, κα:τά μέσον ορον, δι' εκασωι
/!.τος μιας τετραετίας περιεχομένης
μεταξύ δύο διαδοχικών διοέκτων έ
των). Κα:τά τόν Β' αlωνα μ.Χ. συ
νέ<!,αινε είς τάς 22 Μαρτίου και τn
325 μ,Χ, εlς τάς 21 Μαρτίου. �Επει
τα δΕ, μέ τόν σταθερόν ρυθμόν τ ϊ1ς
μιας ήμέρας άνά 129 Ιίτη, έσημειοο
το τήν 20ήν Μαρτίου κα:τά τόν Ε'
αlωνα, τήν 19ην Μαρτίου κατά τον
ΣΤ' αίωνα, τήν 1 !Jην Μαρτίου τόι
Ζ' αlωνα κ.ο.κ.
Αύτή ή σταθερά μετακίνησις �ης
έαρινης ίσημερίας, ώψFlλετο εlς το
χρησιμοποιούμενον τότε: ήμερολόyιι:,v,
τό καλούμενον 'lοuλιανόν,
Τό ήμερολόyιον τοϋτο, τό δτιοiον
άκολοuθοον άκόμη ol �παλαιοημερο
λοyϊται», ε1χεν είσαχθη τιρό 2.000
έτων και άκρι�ως τ� 44 τι.Χ. ει:-, τό
τότε Ρωμαικόν Κράτος άτιό τόν 'lού
λιον Καίσαρα, συμφώνως πρός τάς
ύποδείξεις τοϋ 'Έλληνος 'Αλεξανδρι
νοο άστρονόμοu Σωσιyένοuς. '0 Σω
σιyένης ομως, ώς έι< τωι έλλιπων
άστρονομικων γνώσεων τηc; μακρινης
έκείνης έποχης, ύπελόy 1 σε τό ετος δς
tσον τιρός 365 ήμέρας καί 6 ώρας
(365,25 ήμέρας). Διά τοϋτο κ.χl έ
θέσττισεν, οπως τρία μ�ν cuνεχη :Ο:τ1
εχοuν 365 ήμέρας, ι-.άθε δέ τέταρτον
Ιίτος νά τιεριλ:χμ<:,άνη και μίαν �)μέ
ραν έπί πλέον· νό: είναι δίσεκτον. Δι
ότι αl 6 ωραι έτησίως, άνά τέσσα
ρα ετη, παρέχουν μίαν έπί πλέον ή
μέραν άκρι<:,ως,

Ή πραγματιι<ή
-διάρκεια τοϋ έτουc
• Η πραγμα:τική όμως διάρκεια
τοο ετοuς, f\τοι τό διάστημα άπό ιΗας
iαρινης lσημερίας μέχρι της άλλης,
δέν είναι 365 και 6 ώραι (365, 2:ι
ήμ,), αλλ.ά μικρότερον κα:τά 11 λε
mά και 12 δευτερόλεπτα περίπου
(365,242217 ήμ.), f\τοι ίσον πpr>ς
365 ήμ., 5 l.Sρας, 48 λεπτά καί 48
δευτερόλεπτα. 'Επειδή δέ άκρι<:,ως δ
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Σωσιyένης ύπελόγισεν τό /ίτος μ!;
yαλύτερον τοϋ πραγμα:τικοϋ κ=ά 11
λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και έπι:ι
δή άνά 129 Ιίτη, αύτά τά 11 λεπτά
καl 12 δευτερόλεπτα γίνονται μία 1:
κεραία ήμέρα, ώς εtναι φuσικόν, ή
ήμέρα της lσημερίας, άνά 129 ιiτ1,
θά σuνέ<!,αινε μίαν ήμέρσιν ένωρίτε
ρον. Οϋτω, έφ' οσον τό 325 μ.Χ. 1
lσημερία εyινε τήν 21 ην Μαρτίου,
μετά 129 [τη, δηλ. τό ε:τος 454 μΧ.
θά σuνέ<!,αινε οταν τό ήμερολόyιον έ
δείκνuε 20 Μαρτίου. Τοϋτο δέ, f>ιότι
άκρι<:,ως, τό ήμερολόyιον έκεϊνο έ
λαμ<:,ανε τό ετος μεyαλύιερον roo
πραγμα:τικοϋ κατά 11 λεπτά καί J 2
δεύτερα περίπου, ύστεροϋσε δέ πpός
τό πραγμα:τικόν ετος, τό δποϊον σuν
επληροοτο πάντοτε ένωρίτερον, καιά
τό ποσόν των 11 αύτων λεπτων.
Πρωτος ό Νικηφόρος Γρηγοράς,
uΕλλην λόγιος έκ Ποντοu (12�5 1360 μ.Χ.) ύπηρετων εlς τήν αύλ,ήν
rοϋ 'Ανδρονίκοu Παλαιολόγου, άντc
λήφθη δτι ή έαρινή ίσημερία δέν σu
νέ<:,αινε, δπως ένομίζετο, τήν 21 ην
Μαρτίου τοϋ 'lοuλιανοϋ ήμερολογίοu
καl οτι, ώς έκ τούτου, έyίνετο σφάλ
μα είς τόν καθορισμόν της Κuριακης
τοϋ Πάσχα, έπρότεινε δέ είς τόν Άν
δρόνικον, τό 1325, σχέδιον πρός δ.
όρθωσιν τοϋ ήμερολοyίοu. •ο φΜος
δμως τοο 'Ανδρονίκου μήπως δηuι
ουρyηθη σάλος, έμCΧ'Ταίωσε τήν διύρ
θωσιν των κακως έχόντων. 'Εν cu
νεχεί<:ι δ έκ Σπάρτης UΕλλην σοΦος
Γεώργιος Πληθων Γεμιστός (1335
1456 μ.Χ.) περί τά τέλη της ζωίΊς
του, συνέταξεν σχεδιον νέου ήμεrο
λοyίοu, διά τοϋ δποίοu διωρθοϋτο ή
άταξία τοϋ '1 οuλιανοϋ καl έρρυθμί
ζετο ή μέτρησις τοϋ χρόνου κ=ά 1<,:;;
\ύτερον τρόπον έκείνοu, τόν δποϊον
χρησιμοποιοομεν σήμερον είς τό κρ.χ
τοϋν Γρηyοριανόν ήμερολόyιον. Πλήν
ομως τό έν καταρρεύσει Βυζάντιον,
εύρισκόμενον εlς τάς παραμονάς της
άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως,
ητο άνίσχuρον νό: είσαyάyη αι':ιτοϋ
τοϋ είδους τό:ς μεταρρυθμίσεις,

Τό Γρπγοριανόν
'Ημερολόγιον
Ούτως ε1χον τά nρόγματα έ-
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ως τό 1582. Μέχρι τότε, συνε
πεία τοϋ σφάλμαrrος τοϋ • Ι ου
λιc,νοϋ nμερολογίου, n έαρινn
lσn:,..:cp:G εΤχεν όnισθοχwριiσει
ε!ς τnν 1 tnv Μαρτίου, nτοι κα
τά 1 Ο 1Ίμέρar; ι�ς nρός rnv 21 nv
Μαρτίο•J, n όnοία κακwς έλογί
ζετο άκόμn ώς n nμερομnνία
τiϊς Ισnμερ(ας δnλαδι'ι ώς πα
ραμε[νασα σταθερά όηό τοϋ
325 μ Χ.
Τότε δ ,τάπας Γρηγόριος δ ΙΓ'
είσήyαyε τδ κα"λούμενον νέον η Γοη
yοριανδν ήμερολόyιον, καταρτισθέν,
συμφώνως ,τρός τάς υποδείξεις του
έκ Καλα<όρ[ας άστρονόμου Λ[λιο. Διά
του ήμερολοy[ου τούτου ή ισημερία
άποκαθίστατο εtς τήν 21ην Μαρrr:.,υ.
Πρός τουτο διεγράφησαν άπδ τδ ή
μερολόyισν 1Ο ήμέραι, αί δποίαι εt
χον μετρηθη κακως, ώς διανυθείσαι
άπδ του 325 εως του 1582 μ.Χ., ώς
έκ του σφάλματος του παλαιου ήμε
ρολοy[οο, τό δποίον ύπFλόyιζεν τό i!_.
τος κατά 11 περίπου λεπτά μεγαλύ
τερον του πραγματικου. Διά νά μή
γίνεται δέ έψεξης τό λάθος αύτό, δ
Λίλιο καθιέρωσεν δπως, έ'Πί 400 έ
των, μή λογίζωνται ώς δίσεκτα τά
100 (ενα άνά τετραετίαν) άλλά μό
νον τά 97. Διότι, πράγματι, έφ' ο
σον άνά 129 ετη υπάρχει λάθος μ::
τρήσεως μιας ήμέρας έπί πλέον, άνά
400 ετη ύπάρχει λάθος τριων περί
,του ήμερων και άκρι<όέστερον 3.l 1J2
ήμερων. Διά νά γίνεται ή διόρθωσ,ς
αύτή υίοθετήθη δπως μή λογίζων.αι
ώς δίσεκτα τά έπαιώνια ετη, των δ
-rτοίων δ άριΒμός των αίώνων δέν εί
ναι διαιρετός διά τι,ύ 4. Δηλαδή, έ
νω κατά τό 'lουλιανόν ήμερολόγtον
τά ετη 1600, 1700, 1 aoo, 1900, 2000
κ.ο.κ. ησαν δλα δίσεκτα, ηδη διά του
Γρηyοριανου ήμερολογίου λογίζοvτο
ώς δίσεκτα μόνον τά 1600, 2000,
2400 κ.ο.κ., των δποίων οί αίωνες
(16, 20, 24) διαιρουνται άκριSως
μέ τό 4, ένω τά ένδιάμεσα έπαιώνια
ετη 1700, 1800, 1900, 2100, 2200,
2300 κ.ο.κ., τά δποία μέ τό 'IΙJυ
λιανόν ήμερολόyιον έλοy[ζοντο ώς δί-
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σεκτα, τώρα ,τλέον δέν θεωρουνται
δίσεκτα.
Μέχρι τό 1582, δπότε ή έαρινη
ίσημερία εψθασε νά yίvcται τήν 11 ην
Μαρτίου, δλαι yενικr7Jς αί 'Εκκ"λη
σίαι έθεώρουν κ.ακως C:}ς ήμερομη
νίαν της έαρινης ίσημερίας τήν 21 ην
("\αρτίου, οπως συνέ<όαινε τό 325 μ.
Χ. Μετά τό 1582, γενομένης της δι
ορθώσεως του ήμερολοyίου, αί μέν
Καθολικαί 'Εκ.κ.λησίαι, αί δποίαι έ
δέχθησαν τήν Γρηyοριανήν μεταρρύ
θμισιν, ύπελόyιζον .τλέον τήν έαρι
νην tσημερίαν όρθως, ώς συμ(;αίνου
σαν την 21ην Μαρτίου μέ τό νέον
ήμερολόγιον, διότι άκρι<όως εγινεν ή
_
διόρθωσις των κακως μετρηθεισuν
έ-rτί -rτλέον ήμερων, διά της διαyρα
ψης των. Είς τούς μετέπειτα χρόνους,
αί διάφοροι δυτικαl χωραι, 'Αγγλία,
Γερμανία, κ.λ.π., ή μία !lετά την
αλλην, υίοθέτησαν τό νέσν ήμεpολό
yιον καί, συνε.τως, αί 'Εκκ.λησίαι
των κατά τό ,τλείστον Διαμαρτυρό
μεν�ι, ύπελόyιζσν έπίσης όρθως π"λέ
σν τήν έαρινην tσημερ[αν, ώς συμ
<όαίνουσαν τήν 21ην Μαρτίου μέ ιό
νέσν ήμερολόyιον.

Παλαιοημερολογϊται
καί oi Όρθόδοf: οι
Αί όρθόδοξοι δμως 'Εκ.κ.λησίαι, δ,ά
διαφόρους λόγους, έπέμειναν νά χρη
σιμοποιουν τό παλαιόν ήμερολόyιοΥ,
τό θεσ,τισθέν ύπό του '1 ουλίου Καί
σαρος τό 44 -rτ.Χ. 'Αλλά κατ' αύτόν
τόν τρόπον συν,εχως έπροπορεύοvτο
κατά μίαν ήμέραν άνά 129 !ίτη, είς
τήν ήrμερολογιακήν άρίθμησιν των ή
μερων, σήμερον δέ ή εαρινή ίσημε
ρ[α εψθασε νά γίνεται είς τάς 8 Μαρ
τίου μέ τό παλαιόν ήμερολόyισν 1<αl
νά παρουσιάζεται διαφορά 13 όλο
κ.λή ρων ήμερων ώς πρός τήν 21ηv
Μαρτίου. Αί 'Ορθόδοξοι 'Εκκ.λησίαι
έξακολουθητικως καl μέχρι σήμερ')ν
λαμ<όάνουν ώς ήμερομηνίσ:ν της ι!.α
ρινης ισημερίας τήν 21ην Μαρτίηυ
μέ τό παλαιόν ήμερολόγιον καl μέ
αύτήν, ώς βάσιν, ύπολογίζουν τό Πά
σχα των. Καί εις την •Ελλάδα, ,τα
ρά τδ γεγονός δτι άnό του 1923 Gί
σήχθη πολιτικως καί άπό του 1924
καl θρησκευrrικως τό νέσν ήμερολύ-
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γιον, δμως, προκε�μένοu περί του υ
πολογισμοϋ τοϋ Πάσχα και των κινη
των έορτων έξακολουθεί νά λαμι5ά
νεται ώς ήμέρα της έαρινης ίσημε
ρίας ή 21 Μαρτίου μέ τό π α λ α ι όν
ήμερολόγιον, ή δποία αντιστοιχεί μέ
τήν 3ην 'Απριλίου τοϋ νέου ήμερ )·
λογίου. Τοϋτο σημαίνει δτι διά τόν
&ττολογισμόν τοϋ Πάσχα λαμι5άνεται
ώς ήμερομηνία της έαρινης ίσημερίας
ή 3η 'Απριλίου, 6:πέχουσα 13 ήμέρας
επειτα από τό φυσικόν φαινόμενο�
της έαρινης ίσημερίας ι

Παραβιά{εται
ό 1,δροι:11 τii<: Νιι<αία<:
ΕΤνaι όn!cτευτον· και δμως εt
ναι όλnΘές. Λαμβάνεται ώς ήμε
ρομnνl<" τnς έαρινnς Ισnμερlας
ή .. 3n Άnριλfου. 'Αλλά κατ' αύ
τόν τόν τρόπον ήμείς και μό
νον. ο! ·ορC·'Ιι':δοξοι. nαραθεωρω
μεν καl καΙΤαστρατnγοϋμεν τόν
((δρον>> τόν όποίον fθεσεv ή Α ·
Ο�ουμενιm Σύνοδος διά τόν
έορταnμόν τοϋ Πάσχα, έφ' δ
σον, δλως αύθαιρέτως, λαμβά·
νομεν δλλnν όντ' δλλnς ήμε
ρομnν�αν, ώς
όντιστοιχοϋσαν
εlς τήν έαρινήν Ισnμερ!αν, συ
νεnως δέ, δέν λαμβάινομεν κα
θόλου όπ' δφιν τό nραιγματικόν
φαινόμενον τnc; έαρινnς Ισn
μερ!ας.

Πιθανότn<: έορτασμοϋ
τοϋ Πάσχα
τά.,.Χριστούγεννα !
Διά νά δειχθη δέ πόσον είναι λε
πτά τά ζητήματα αύτά, των άστρο
VQμικων προσδιορισμων, δέν θά -rτ:χ
ραλείψω νά άναφέρω, δτι καί τώρα
άκόμη δέν συμι5αίνει ή έαρινή ίσημε
ρία σταθερώς κατά τήν 21 ην Μαρ
τίου, δπως έν γένει πιστεύεται. 'Εν
τός έκάστης τετραετίας, άπό δισέ
κτοu ετοuς είς δίσεκτον, μετακινείται
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συνε,<ως μεταξύ 20ης και 21 ης Μαρ
τίου. Τοϋτο γίνεται διότι τό ετος δέ;,
εχει 365 ήμέρας άκριι5ως, άλλά 36')
ήμέρας και 6 l.'ι ρας περίπου, οϋιω
δέ, άπό ετοuς είς /!.τος, ή στιγμή
της ίσημερίας μετατοπίζεται κατά
6 περίπου l.'ιρας.
Κατόπιν δσων έλέχθησαν, προκύ
πτει, δτι ή έμμονη νά λογίζεται έν
τελως αύθαιρέτως, r1>ς ήμερομηνία
της έαρινης ίσημερίας, ή 21 η Μαρ
τίου μέ τό π α λ α ι ό ν ή μ ε ρ ο λ 6γ ι ο ν !\τοι ή 3η 'Απριλίου τοϋ t
σχύοντος ήμερολογίου, είναι έντελως
αδικαιολόγητος.

'Εάν έξσΥολουθnσn αυτή ή
κc,τάστασις, μετά δύο περ!που
χιλιάδας έτων και συγκεκριμέ
νως τό έτος 4.1Υ5 μ.Χ. θά θεω
ρnται ή 21n Άnριλ!ου ώς ημέρα
τnς έαρινnς Ισnμερ!ας και m
Πάσχα ea φθάσn νά έορτάζεται
κατό Τ'όν • Ι ούνιον, ένω μετά
34.830 � -οϋτε nολυ οϋτε λf
γο- τό Πάσχα θά συμnέσn μέ
τό... Χριστο,�εννα. Θό iσχυρ!
ζοντο Υσως και τότε ol παλαιοn
μερολογίται δτι ή έαρι� Ισnμε
ο!α γίνεται ε!ς -τ,άς... 22 Δεκε;μ
βρ!ου, δταν δηλαδή, εlς τήν
πραγματικότnτα, όρχ!ζn ή έnο
χr. τοϋ χειμωνος.
'Αλλά αύταl αι αύθαιρετολογίαι
δέν πρόκειται φυσικά νά &ττοχρεώ
σουν καl τόν πλανήτην μας νά παι'J
ση νά διατρέχη κατά τρόπον φυσικc.ν
τάς έποχάς του. Και δσον καl σ:ν νο
μίζεται, δτι δηθεν ή έαρινή ίσημε
ρία συμι5αίνει σήμερον κατά τήν 3ην
'Απριλίου, αύτό δέν έμποδίζει οϋτε
τήν Γην οϋτε τόν υΗλιον νά έπιση
μαίνουν τήν άρχήν τοϋ εαρος κατά
τήν 21 ην Μαρτίου.

Ήγνοήθn έφέτοι:
καί ή πανσέληνοι:
Τό σημερινόν άποτέλεσμα της έ
σφαλμένης χρησιμοποιήσεως της 3ης
'Απριλίου (21 ης Μαρτίου τάί πα-
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λαιοu ήμερολογlοο), ώς ήμερομηνίσς
της έαρινης ίσημερίας εlναι τοuτο·:
nΑν συμ5η ή πρώτη έαρινή πανσέλη·
νος άη:ό της 21ης Μαρτlοο εως -ιης
3ης 'Απριλίου νά μή λαμ5άνεται αϋ
τη ύπ' δψιν διά τόν προσδιορισμc\ν
τοϋ Πάσχα, άλλά νά άναμένεται ή
άλλη πανσέληνος, ή δευτέρα, ή συμ
<!>αίνουσα μετά τήν 3ην 'Α,τριλίοο, έ
κείνη δέ νά λογίζεται, κακως βε5αίως, ώς ,τ ρ ώ τ η δηθεν μετά τ\iν
έαρινήν ίσημερίαν. Τοuτο άκρι<!>ως
συνέ5η καί έφέτος, 'Η έαρινή παν
σέληνος ελα5ε χώραν τήν 22αν Μαρ
τίοο, ήμέραν Κυριακήν και, συνεπως,
συμφώνως πρός τόν «οpαν» της Α'
Οίκοuμενικης Συνόδου, τό Πάσχα ε1ψε,τε νά έορτασθη τήν έ,τομένην Κυ
ριακήν, 29ην Μαρτίου, δπότε καί τό
έώρτασαν πράγματι οί Καθολικοί καί
οί Διαμαρτυρόμενοι. 'Υπό των 'Ορθο
δόξων ομως �ορτάζεται τώρα, 28 ή
μέρας βραδύτερον τοu κανονικοϋ, η)ν
26ην 'Απριλίοο, διότι ή αλλη παν
σέληνος, ή μετά τήν 3ην Άπριλίοο,
γίνεται τήν 25ην 'Απριλίου (Μ. Σά�
<!>ατον). 'Αλλά καί δ έορτασμός τοϋ
Πάσχα, κατ' αύτόν τόν τρό,τον, γί
νεται κατά πασίδηλον παρά<!>ασιν ,:ης
'Αποφάσεως της Α' Οίκοομενικης
Συνόδου, έφ' οσον πραγματο,τοιεϊται
δχι μετά τ'ήν ,τ ρ ώ τ η ν, άλλά μετά
τήν δ ε υ τ έ ρ α ν πανσέληνον, !ίπει
τα άπό τήν έαρινήν Lσημερ[αν.

Ίσnμερία καί

�<Κύκλος τοϋ Μέτωνος11
Καt ταϋτα μέν, ώς πρός τήν προ
ϋτιόθεσιν. τήν άφορωσαν εtς τδν ύ
πολογισμόν της ήμερομην[ας τοu Πά
σχα, ητοι ώς πρός τήν έαρινήν tση
μερίαν.
θά έξετάσωμεν ηδη τήν δευτέραν
,τράmόθεσιν, τ'ήν σχετιζομένην πρδς
τήν ,τ ρ ώ τ η ν έαρινήν πανσέληνον.
Κατά τήν έ,τοχήν της Α' Οίκουμε
νικης Συνόδοο, οί Άλεξανδρινοt ά
στρονόμοι έχρησιμο,τοίουν τδν καλού
μενον «κύκλον τοϋ Μέτωνος», διά τδν
ύπολογισμδν της ήμερομην[ας τη,;
,τρώτης έαρινης ,τανσελήνου, της ά
,ταραιτήτου διά τδν καθορισμδν τοu
Πάσχα έκάστου ετους.
'0 κύκλος τοu Μέτωνος άπστελεϊ
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πράγματι θαυμαστήν άνακάλυψιν, γε
νομένην άπό τόν vΕλληνα άστρονό
μον Μέτωνα, τό ετος 433 π.Χ. Ό
Μέτων πρω,τος διέ.κρινεν mι 235 μη
νες των 29,53 ήμερων εκαστος, πε
ριέχουν τόσον ,τληθος άκερα[ων ήμε
ρων, οσον καί 19 ετη, των 365,25
ήμερων. Πράγματι:
29,53 Χ 235= 6,939,55 ήμ.
καί 365,25 Χ 19= 6.939,75 ήμ.
Τοϋτο ομως σημαίνει, οτι διά τοϋ
κύκλου τοϋ Μέτωνος, ε!ναι δυνατόν
νά ,τροσδιοριοθοϋν αί ήμερομηνίαι
των πανσελήνων δ11οιοuδή11στε ε
τους, mαν γνωρίζομεν τάς ήμερομη
νίας αύτων δι' ενα 19ετη κύκλον. Δι
ότι αί ,τανσέληνοι ένός κύκλου θά
έπαναλαμ5άνωνται πάντοτε μέ τήν
ίδίαν σειράν καί κατά τάς ίδίας ήμε
ρομηνίας εtς καθένα των έ,τομένων
19ετων κύκλων. Οϋτω, αί πανσέλη
νοι τοu 1970 συμπίπτοον ήμερομηνια
κως μέ. τάς πανσελήνοος τοu 1951
ως καί μέ έκείνας τοϋ 19b9, άπαι
τεϊται δέ. μόνον νά γίνουν αί διορθώ
σεις, ώς έκ των δισέκτων έτων.
'Αλλ' δ κύκλος τοu Μέτωνος, οσον
καί αν φαίνεται ,τρακτικός, μας πα
ρέχει όρθάς ήμερομηνίας μόνον οταν
λά<!>ωμεν ώς βάσιν κάποιαν 19ετη πε
ρίοδον γειτονικήν. nΑν π.χ. λά<!>ωμεν
τάς ήμερομηνίας των έαρινων παν
σελήνων των έτων άη:δ τοu 1951 εως
τοϋ 1969, τότε εύρ[σκομεν μέ άκρ[5ειαν τάς άντιστο[χους έαρινάς παν
σελήνοος διά τήν ,τερ[οδον άπδ τοu
1970 Ιfως τδ 1988. 'Εάν ομως λαμ5άνεται ώς βασικός !c:νας μακρυνδς
19ετής κύκλος, π.χ. άη:ό τδ 1 Ιfως τό
19 μ.Χ., τότε δ κύκλος αύτδς εlναι
κατ' ούσίαν άχρηστος, διότι δέ.ν μας
παρέχει μέ άκρί<!>ειαν τάς ήμερομη
ν[ας των πανσελήνων της σημερινης
έ,τοχης_ Τοuτο δέ διότι, μεταξύ των
δύο γινομένων: 29,53Χ235= 6.939,
55 ήμ. καί 365,25Χ19= 6.939,75 ήμ.
ύπάρχει διαφορά καt μάλιστα άξιό
λογος, ίση πρός δύο δέκατα της ήμέ
ρας περίπου. 'Η δέ διαφορά αύτ'ή
καταντα νά άνέρχεται είς πόλλάς ή
μέρας είς !ίνα διάστημα 2.000 έτων,
fiτοι 100 καί πλέον 19ετων περιό
δων. Διά τούς λόγους τούτους δέν
χρησιμο,τοιεϊται σήμερον ύπό της 'Ε
,τιοτήμης δ κύκλος τοu Μέτωνος πρός
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εϋρεσιν των ήμερομηνιων των προσε
χων πανσελήνων.
Παρά ταυτα δμως χρησιμοποιεϊrαι
ύπό της 'Ορθοδόξου 'Ε"κλησίας, δ•ά
τόν ύπολοyισμόν των ήμερομηνιC,ν
των πασχαλινων πανσεληνων. 'Αντί,
ώς θά επρεπε, νά πραπρέχωμεν ιοίς
τήν σημερινήν 'Επιστήμην καt έκείθεν
νά λαμι!>άνωμεν τούς χρόνους των 11α
σχαλινων πανσελήνων μέ άκρίι!>ειαν
δευτερολέπτου, ώς εΤχε μάλιστα άπο
φασισθη ύπό του συνελθόντος έν Κων
σταντιναnτόλει Πανορθοδόξου Συνε
δρίου της 5ης '1 ουνίου 1923, χρησι
μαποιεϊται άκόμη 6 κύκλος του ιV\έ
τωνος, δπως συνε6αινε εύθύς μετά
τό 325 μ.Χ. καl τό χειρότερον λαu
ι!>άνεται ώς βάσις ενας παμπάλα ι,ς
19ετής κύκλος, δ δποϊος παρέχει τήν
ήμερομηνίαν της έαρινης πανσελήνου
μέ σφάλμα 4 ήμ. Δέν εφθανε τό
σφάλμα της έαρινης ίσημεριας, προσετέθη καί τό σφάλμα της πανσελ1i
νου. Οϋτω, τό προσεχές ετος 1971,
ή άληθής ήμερομηνία της πρώτης έα
ρινης πανσελήνου εtναι τό Σάι!>ι!>ατον
1Οη 'Απριλίου· συνεπως δέ τό Πά
σχα πρέπει νά έορτασθη τήν έπομέ
νην ήμέραν, Κυριακήν, 11ην 'Απρι
λίου. Τότε θά τό έορτάσουν όρθC)ς
οί Καθολικοl καt οί Δ•αμαριτυρόμε
νοι. •ο ύπολοyισμός δμως της παν
σελήνου, διά του κύκλου του Μέτω
νος, άνα1'5ιι5άζει τήν ήμφομηνίαν αύ
της είς τήν 14ην 'Απριλίου, ήμέραν
Τετάρτην καί τό Πάσχα θά έορτασθη
ύπό των 'ΟρθοδόΕων, δχι ορθως, τήν
Κυριακήν 18ην 'Απριλίου, Ι'ιτοι μ:αν
έι!>δομάδα βραδύτερον του όρθοίJ. Τό
ίδιον θά συμι!>η καί κατά τά άλλα
δύο έπόμενα ετη, τό 19 72 και 1971.
Γενικώτερον, τό Πάσχα των Όρ
θοδόξων μετατίθεται κατά μιαν έ<!ιδο
μάδα, δταν ή πανσέληνος συμι!>η ιά
γίνεται ήμέραν της έ�δομάδος Γε
τάρτην η Πέμπτην η Παρασκευήν η
Σάι!>ι!>ατοι. Διοτι τότε, c ύπολοyισμός
διά του κύκλου του Μέ-::ωνος παρι,<ει
άντιστοίχως ώς ήμέραν της πρώττις
έαρινης πανσελήνου τnν Κυριακήν,
Δευτέραν, Τρίτην καl Τετάρτην, τίjς
έπομένης έ1'5δομάδος, δπότε καί τό
Πάσχα μετατίθεται είς τήν Κυρ,:χ
κήν της έπομένης έ1'5δομάδος,
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Τ ά πασχάλια όλα
λανθασμένα
ΕΤναι όπίστευτον, όλλ' δμως
εΤvαι άλnθές Παρό τό γεγονό.ς
δτι τό σφάλμα τοϋτο τfις παν
σελήνου εΤναι πασlγνωστον, ό
φοϋ ι'>-.οπ!πτει όμέσως ε!ς τι\ν
άντ!λnψιν μαc; διό τfις παρατn
ρr'ισεω� πότε �ινε ή πανσέλn
νc ς, tv τούτοις λόγω τfις συ
vnθεΙr:; καl μόνον, y!vεται έ
ξακολοι:θnτι><ως ό ύnολογισμός
της πnνσελr'ινου διό τοϋ κύκλου
τοϋ Μέ-rωvος καl συντάσσονται
1<al δημοσιεύονται εlς τός Συνό
ψεις κcl ε!ς τό Έ'ΚΚλnσιαστικό
Όρcλόγια καl ε!ς nλnθος δ.λλων
Πασχάλια
6ιβλ!ωv έσφαλμένα
των ποοc:εχων έτων 1<al πέραν
άκόμn ΥΟϋ 2 000 μ.Χ., βάσει δέ
των έσφαλμένων τούτων δnιμο
σιεύσεών έορτόζεται τό Πάσχα.
Καl δμως εtναι γνωστόν, /Sτι έyρά
φη πολλάκις ύπό θεολόγων, δτι ή Α'
Οίκουμενική Σύνοδος οϋτε τόν κύκλον
του Μέτωνος έθέσπισεν, οϋτε αλλην
τινά μέθοδον ύπολοyισμοίJ της παν
σελήνου ύπέδειξεν, άλλ' ώς έλέχθη,
παρέπεμψε τό ζήτημα και του ί,π()
λοyισμου τούτου, διά του τότε Πα
τριάρχου 'Αλεξανδρείας, εtς τούς έ
παίοντας έπιστήμονας της έποχης έ
κείνης, είς τούς 'Αλεξανδρινούς ά
στρονόμους.

Οί Όρθόδοf οι
εϊχαμεν λάθοc ...
Κατόπιν των δσων έλέχθη,'<ΧΥ, εt
ναι προφανές, δτι έάν ήμείς οί 'Ορ
θοδοξοι ήθέλομεν εύθυyραμμισθη μέ
τόν ύπόλοιπον Χριστιανικόν κόσμον,
είσήyετο δέ καί είς τήν 'Ορθόδά,ον
'Εκκλησίαν τό Γρηyοριανόν ήμεραλό
γιον είς τόν τρόπον ύπολοyισμου του
Πάσχα, δπότε θά έλαμ6άνετο ώς ή
μερομηνία της έαρινης tσημερ[ας ή
πραγματική, ητοι ή 21 Μαρτίου άντl
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της 3ης 'Απριλίου (21 ης Μαρτίου μέ
τό παλαιόν ήμερολόyιον) τήν δποί ,v
έσψαλμένως
λαμ<5άνοι,.εν
σήμερον·
καί έάν έπί πλέον επαυε νά yίνε,αι
χρησις τοϋ παναρχαίοu «κύκλου τοϋ
Μέτωνος» είς τόν ύπολοyισμόν των
πασχαλινων πανσελήνων,
συνεt!ιου
λευόμεθα δέ τά άκριt!ιέστατα έπιστη
μονικά δεδομένα τfiς σήμερον πεpl
της ήμερομηνίας της πρώτης έαρι
νης πανσελήνου διά τά ετη τοϋ μέλ
λοντος, τότε, αύτοματως θά έφθάνο
μεν είς τό αίσιον άποτέλεσμα, νά
έορτάζεται τό Πάσχα ύφ' δλων των
Χριστιανων την ίδίαν ήμερομηνίαν
καθ' εκαστον ετος.
Αύτήν δμως την στιγμήν, είναι πο
λύ άργά. Διότι καί έάν, &πως πρέ
πει, είσαχθη τό ένωρίτερον τό Γρη
yοριανόν ήμερολόyιον είς τόν ύπο
λοyισμόν της έορτης τοϋ Πάσχα ύπό
των 'Ορθοδόξων, ύπάρχει ή περίmr.>
σις, έντός όλίyων έτων, νά είσα:χθη
τό καλούμενον Ν έ ο ν Π α y κ ό σ μ ι ο ν 'Η μ ε ρ ο λ 6 y ι ο ν, ύπό τοϋ
Ο.Η.Ε., δπότε πάλιν θά εύρεθω,μ:Ξν
εις την άνάyκην, μαζί μέ την νέ>J.V
ήμερολοyιακήν μεταρρύθμισιν, νά ι:rν
τιμετωπίσωμεν καί έκ δευτέρου τό
ζήτημα τοϋ έορταcψοϋ τοϋ Πάσχσ,
κατά τά προt!ιλεπόμενα ύπό τοϋ ήμΕ
pολοyίοu τούτοu.

Ή άπόφασις διά
τακτήν Κυριακήν
'Όταν τό 1923 έπραyματσrτοnΊ3η
είς την Κωνσταντινούπολιν ή Παν
ορθόδοξος Διάσκεψις, ή άσχοληθείσα
καl μέ τόν έορτασμόν τοϋ Πάσχα
ύπό δλων των Χριστιανων, μεταί,ύ
των ληφθεισων ύπ' Αύτης ά'Ποψι-χ
σεων περιελα:μt!ιάνετο καί ή άκόλου
θος, την δποίαν μεταψέρομεν �δω
έπί λέξει:
«'Εφ' δσον θά έ,τήρχετο κοινή συν
κατάθεσις των Χριστιανικων 'Εκκλη
σιων, ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία είvω
πρόθυμος νά κηρυχθη ύπέp της μ ο
ν ι μ ο π ο ι ή σ ε ω ς της έορτης τοϋ
Πάσχα, έν ήμέρςι πάντοτε Κυριακή.
'Εκφράζεται δέ ή εύχη ή τοιαύτη ά
μετακίνητος έορτη τοϋ Πάσχα, νά
άντιστοιχη πρός τή ν πραyματικήν
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Κυριακήν της Άνασ,άσεως ιοϋ Κυ
ρίου».

Ό συνεορτασμός τοϋ Πάσχα
ύπό δλων τ:.>ν Χριστιανών καrά
τnν Κηριακnν έκε!νnν, ή όποία
όντιστr,ιχεί είς τr'ιν πρaγματικnν
ήμεpοϊJηνίαν τfίς • Αναστάσεως
τοϋ Κιιρίου, θό εΤχεν κα1 ένα
όλλο εύεργετικόν όnοτέλεσμα.
ΊΕnειδι'ι ό συνεορτασμός δεν θό
έγίνετο, ο-ϋτε κοιτά 1'ό 'Ιουλια
ν,όν nι ιερολόγιον, "!'ό όποίον ό
ίΚnλουθοϋμεν ήμείς ol 'Ορθόδο
ξοι ο-ϋτε κατό τό Γρnγοριανόν,
τό όrτυίον όκολουθοϋν ol ύπό
λοιnοι Χριστιανο!, όλλό θό έρρυ
,θμίζετο κατά τρόπον ό π 6 λ υ
τ ο ν, καμμία 'Εilαλnσία δεν
ιθ:ά έθεώρει έαυmν έν μειοινε
κτικfι ΘέJει, ώς όκολουθτ'ισασα
τάς δλλaς.
Διότι δ άπόλυτος αύτός τρόπος
καθορισμοϋ της Κυpιακης τοϋ Πά
σχα, δ δποίος 1<α:ί θά εύρίσκετο είς
πλήρη σuμψωνίαν πρός τόν «δρcν"
τόν θεσπισθέντα ύπό της Συνόδου της
Νικαίας, δέν θά συνεδέετο μέ ήμε ·
ρολσyια:κά συστήμα:.α:, ώς τό Ίου
λιανόν η τό Γρηyοριανόν η τό «Νέσν
Πσ:yκόσμισν •Ημερολόγιον», τό δποί
ον 1τpό1<ειται νά είσαχθη ύπό τοϋ Ο.
Η.Ε., έφ' δσον ή έορτή τfις 'Ανα
στάσεως θά 1τα;,έμενε πλέον έντελως
άσχετος ώς πρός αύτά.

Ό Ίησους έγεννήθη
τό 5 πρό ΧριστοΟ!
Βεt!ιαίως, κατά τούς χρόνους της
Α' Οίκουμενικης Συνόδσυ, ούδέν i';το
γνωστόν, άλλ' οϋτε καί ητο 5υvα
τόν νά εύρεθη δι' έπιστημονι1<η:; έ
ρεύνης, σχετικως μέ τάς χρονολογίας
της Σταυρώσεως καί της 'Αναστά
σεως. Οϋτε καν τό ετος της Γεν1οή
σεως τοϋ 'lησοϋ δέν ητο γνωστόν.
'Ακόμη δέ καί τόν 6ον αίωνα:, bτε;
,είσήχθη 1:πό τόν Διονύσιον τον Μι-
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κρόν τό σημερινόν χρονολόγιον (5'33
μ.Χ.), μέ τό δποίον μ<Ξ.τpοϋμεν τό: .:τη
άπδ Χριστοί) Γεννήσεως, δέν ητο ά
σψαλως γνωστή καμμία ι..ρονολο ;ία
της ζωης τοΟ Κυρία.ι, διό: τοϋτο �.r.ι:ι
τό χρονολόγισν αύτό, &ιτως εtναι ήδη
γνωστόν, έρρυθμίσθη έοψαλμένως. •ο
'1 ησοϋς εlχε γεννηθη άσψαλως τεσ
σαρα ετη πρlν άπό τό ετος 1 μ.Χ.,
τό δποίσν ένόμιζεν δ Διονύσιος, ώς
τό ετος της Γεννήσεως. Κατά τούς
δύο ομως τελευταίους αίωνας κυρίως,
βάσει των ΕύαγγελικCιν καί των ί
στορικων δεδομένων, κατέστη δυνα
τόν νό: προσδιορισθη τό ετος τr:ς
Γεννήσεως, ώς καl τό ετος της 'Αvα
στάσεως, l'ήν ερευναν αύτήν εκCΧΙμr:ι:ν
κατά καιρούς πολλοl έπιστήμονες. 'Η
μείς, διό: του εργου «'0 άστήρ της
Βηθλεέ,μ» προσδιωρίσαμεν άστρονσ
μικως, δτι δ 'lησοϋς έγε.ννήθη τόv
Δεκέμ1'5ριον του 5 π.Χ. (πέντι,. περίπα.ι
μηνας πρίν άποθάνη δ 'Ηρώδης, δ
στις, κατά τό:ς πληροφορίας του 'lω
σήπου, άπέθαvε μεταξύ 1 3ης Μαρ
τία.ι καί 11 ης 'Απριλίου του 4 π.Χ.).
Βάσει τοϋ χρόνου της Γεννήσεως, ά\.
λά καί συμφώνως πρός τάς πληρο
φορίας των Εύαγγελισrων, κατά τάς
δποίας, δ 'lησοϋς έ1'5απτίσθη περίπ')U
τριακονταετής, κατά τό 15ον ί:'τος
της ήγε.μονίας του Τι<1>ερία.ι Καίσα
ρος (Λκ. Γ' 1 - 3 καί 21 - 23), έπί
πλέον δέ δτι έώρτασε τό πρωτοv πά
σχα του Δημοσίου Βίου Του, ί\rαν
εlχον συμπληρωθη 46 ετη άπό της
έινάρξεως των εργων άνοικοδομήσc.ως
τοϋ Ν αοϋ των '1 εροσολύμων ('1 ω.
Β' 20), εύρίσκεται, δτι δ Κύριος έ
Ι!>απτίσθη τό ετος 27 μ.Χ. καί δτι τό
πρωτον πάσχα, τό οποίον έώρτ:χσε
είς 'Ιεροσόλυμα, είναι τό πάσχα τοϋ
28 μ.Χ.
'Εξ αλλου, τό δεδομένον, οτι δ Κύ
ριος έσταυρώθη ήμέραν Παρασκεuήv
καί δτι ή έπομένη ητο τό ΣάGΙ'5ατον
τοϋ 'ΕΙ'5ραικοϋ πάσχα, μας δδηγεί είς
τό συμπέρασμα, δτι -ιήν Παρασκευην
έκείνην ελα1'5εν χώραν ή φάσις τ,jς
πρώτης έαρινης πανσελήνου, τήν έ·ιο
μένην της δποίας έωρτάζετο τό πά
σχα. 'Επειδή δέ, κατά τό 'ΕΙ'5ραι«όv
σύστημα, ή ήμέρα ηρχιζε, δχι &ιτως
παρ' ήμίν κατά τό μεσονύκτιον, άλΛά
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άπό της δύσεως τοϋ ήλίου, επετ-χι
δτι τό Σά1'51'5ατον ι'.κ.είνο τοϋ 'ΕΙ'5ραί
κου πάσχα ηρχισεν άπό της έσττέ
ρας της Παρασκευης καί δτι ή rrαv
σεληνος πρέπει νά έσημειώθη π ρ ί ν
τελειώση ή ήμέρα της Παρασκξι;ης,
ητοι κατά τό χροvικον διάστημα άπο
της δύσεως του ήλίου της Πέμπτης
μει..ρι της δύσεως του ήλίου της Πα
ρασκευης,
'Αλλά δέν εlναι καθόλου δύσκολον
νά εύρεθουν δλα τά ετη, κατά τά
δποία ή πρώτη έαρινή πανσέληνος
συvε1'5η καθ' ήμέραν Παρασκευήv,
Αύτή ή ερευνα άποκαλύπτει, δτι είς
τήν περίοδον των έτων άπό του 26
εως τοϋ 36 μ,Χ., ή πρώτη έαρινή
πανσέληνος συνε1'5η καθ' ήμεραv Πα
ρασκευήν μόνον τό ετος 30 μ.Χ. Διά
τήν άκρί1'5ειαv, κατά τό έτος αύτ,'>
ή πανσέληνος ελα& χώραν είς ιάς
1 Ο περίπου της νυκτος της Πέμπτης,
ητοι καθ' ωραv, ή δποία, &ιτως έλέ
χθη, έλογίζετο παρ' 'ΕΙ'5ραίοις, ,;;ς
ωρα της Παρασκευης, έφ' δσον ή Πα
ρασκευή ηρχιζε άπό της δύσεως -ιcϋ
ήλίου της Πέμπτης, :Σ.υνεπως, κατά
τό ετος τοϋτο, τό 'lουδαικόv πάσ,(;:χ
ηρχισε έορταζόμεvον άπό της έσπ"
ρας της Παρασκευης, ή δποία έθ�ω
ρείτο ώς άρχή της ήμέρας τοϋ Σα131'5άτου.
Διά τοϋτο καί λέγεται άπό L(•V
Εύαγγελιστήν "Ιωάννην ('Ιω. ΙΘ',
31 - 42), δτι οί 'Ιουδαίοι «ίνα μή μεί
νη έπί του σταυροί) τά σώματα έv
τi;'J σα1!>1'5άτ<ι>, έ.πεί Παρασκευή ην· T\V
γάρ μεγάλη ήμέρα έκείνη του σα131'5άτου», παρεκάλεσαv τό\ Πιλατc1ν
«ίνα κατεαγωσιν αύτων -ιά σκέλη
καί άρθωσιν», έν συvεχείι;,: δέ, τήν
Παρασκευήν τό άπόγευμα, ένεταφίσ
σαv τόν '1 ησοϋν· «έκεί ουν διά την
παρασκευήν των 'Ιουδαίων, ϋτι έγ
γύς ην τό μνημείον, εθηκαv τόν 'lη
σοϋν».
'Επειδή ή Παρασκευή έ.κείνη της
πρώτης έαρινης πανσελήνου του 30
μ.Χ. ητο ή 7η 'Απριλίου, ή δέ Κυ
ριακή («μία των σα1'51'5άτων>,) ητο ή
9η 'Ατι:ριλίου, συνάγομεν τό άσφ1λές συμπέρασμα, δτι ή μέν Σ ταύρα.
σις έγενετο την 7ην 'Απριλίου, ή δε
·Ανάστασις τήv 9ην 'Απριλίου του
30 ,μ.Χ.
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'Ότι δέ, πράyμο:η, αύταί ε!ναι αί
άκρι15είς ήμερομην[αι ιης Σταυρώ
σεως καί της 'Αναστάσεως δεικνύc.
ται διά πολλών. 'Εξ δσων δμως Ιiδη
έλέχθησαν άνωτέοω:
α) Δεικνύεται έκ τοϋ δτι, άπό rυϋ
Δεκεμ15ρίου τοϋ 5 π.Χ., δτε έyεννι)·
Αη δ 'lησοϋς, μέχρι της 9ης 'Απρι
λίου τοϋ 30 μ.Χ., εχομεν 33 ετη �αί
5 μηνας. Πράγματι δέ κατά τήν πα
ράδοσιν δ 'lησοϋς εζησε 33 ετη. ΔΞν
ε!ναι δέ δυνατόν δ '1 ησοϋς νά έyεν
νήθη ένωρ[τερον, τό 6 η τό 7 π.Χ ,
διότι τότε δεν θά ητο 30ετής κα-:ά
τό 15ον ετος της ήyεμονίας τοϋ Τι
<5ερίου, δτε έ15αιrτίσθη, &πως ,.�ας
πληροφορεί δ Λουκας· άλλ' οϋτε r.αl
επειτα άπό τόν 'Απρίλιον τοϋ 4 π.λ.
διότι τόν 'Απρίλιον αύτόν άπέθανε
δ 'Ηρώδης.
β) Δέν ε!ναι δυνατόν νά έσται;
ρώθη και ν' άνεστήθη δ Κύριος κατ'
άλλο ετος έκτός τοϋ 30 μ.Χ., ?>ιότι
ή πρώτη έαριιtή πανσέληνος δέν ί,.yέ
νετο καθ' ήμέραν Παρασκευήν είς
ούδέν αλλο των γειτονικών έτων άπό
τοϋ 26 εως τοϋ 36 μ.Χ. 'Αναφέρο
μεν ένδεικτικως, δτι τό 28 μ.Χ. ή
ποώτη έαρινή πανσέληνος έσημειώθη
τι'ιν 29ην Μαρτίου, ήμέραν Δευτέραν·
τό 29 μ.Χ. τήν 17ην 'Απριλίου ήμέ·
ρrτν Κυριακήν· τό 31 μ.Χ. τήν 26ην
Μαρτίου, ήμέραν Δευτέραν' καί τσ
32 μ.Χ. τήν 13ην 'Απριλίου, ήμι'ραν
Κυριακήν. Συνεπώς αύτή καί μόνr1
ή άποκλειστικότης άποτελεϊ άναμφι
σ15ήτητον άπόδειξιν, δτι ή 'Ανάστα
σις ελα15ε χώραν τήν 9ην 'Απρι\ίου
τοϋ 30.

Ένιαϊον Πάσχα
9-15 Άnριλίου
ΊΕόν λοιπόν, λnφθωσιν ύπ' δ·
φιv αί έκφρασθείσαι εύχαl τfις
Όρθοδ6ξου και τfις Καθολικfις
Έκκλnσιας, δπως ή κοινή καl
σταθερό ήuέρα τοϋ έορτασμοϋ
τοϋ Πάσχα όντιστοιχfι είς την
πραγμαrικnν Κυριακr'ιν τfις 'Ανα
στάσεως τοϋ Κυρlου, κατά τό
δυνατόν περισσότερον, G'>στε vά
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τnρnθfι ό άλnθινός έπετειΟΙΚός
χαρακτr'ιρ τfiς έορτfις, θά πρέπει
νό λόβωμεν ώς βάσιν τι'ιν ήμε
ι:;ομnνlaν 9πς Άπριλlου, την όν
ηστοιχυϋ-σαν ε!ς την πραγιματι
κrιν τfις 'Αναστάσεως τοϋ Κυρl
ου· καJ νό όρlσω,μεν ώς Κυ.ρια
i!d'ιν τοϋ έορτασμοϋ τι'ιν πρώτην
Κυριακrιν όr�ό τfις 9nς Άπριλl
συ συμπεριλαμβανομένης καl έ
φεξfις.
•Υπ' αυτας τάς τφάιποθέσεις τό
Πάσχα θά ε!χεν ενα κινητόν χαρα
κτηρα. περιοριζόμενον δμως πάντοτε
μεταξύ 9ης καl 15ης 'Απριλίου, tjτοι
είc τό έ15δομαδιαϊον διάστημα, είς τό
δποϊον θά κινηται ή οΊτω δριζομηη
Κυριακή, ή άνεξάρτητος άπό δλα τά
ήμερολόyια, άλλα καί άπό τάς πά
σης φύσεως άποκλίσεις και διαφοράς
μεταξύ των 'Εκκλησιών, ή δποία <'>ε
θά άνταπεκρίνετο καί εtς τό πραyμα
τικόν έ15δομαδιαϊον περιθώριον �-:,ϋ
χρόνου της 'Αναστάσεως τοϋ Κ υρίvυ,
άλλα καί είς τό πνεϋμα τοϋ «δρου,,,
τόν δποϊον έθέσπισεν ή Α' Οίκουμε
νική Σύνοδος_

Ό συνεορτασμός
έnιβεβλnμένος
'Ό,τι έπετεύχθη κατά την Διάσκε
ψιν της Γενεύης είναι τοϋτο:
Διεπιστώθη, κατά τόν καλ&ι-ερον
τρόπον, δτι δέν ύπάρχει χειρότερ,..,.,
πραyμα άπό αύτό, πού συνεχίζεται
έπί τόσους αίωνας τώρα, νά μή �χουν
οί Χριστιανοί μίαν κοιιtήν ήμεραν,
κατά τήν δποίαν νά fορτάζουν τό Πά
σχα των.
Καί είναι, πράγματι, άναyκαϊον,
περισσότερον άπό κάθε αλλη φορά,
&πως διεκήρυξεν δ σεπτός Πατριάρ
χης μας, «νά άποτελέοη δ συνεορτα
σμός τοϋ Πάσχα κοινήν μαρτυρίαν
της Χριστιανικης • Ενότητος, μάλισ •α
δέ ίδιαιτέρως είς εναν κόσμον, δπως
δ σημερινός, δ δποϊος εχει τήν άξίω
σιν, πλήρως δικαιολοyημένην, νά ό:
κούση ήνωμένον τό κήρυγμα της 'Α-
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ναστάσεως ά'Πό μέροος της Χρ στια
νικης 'Εκκλησίας».

Εύρισκ6μεθα, κατά κοινnν πα
ραδοχtιν, ε!ς μίαν μεγάλnν καμ
πnν τ"ϊ; κόσμου, είς την καμ
πι'ιν, ι'ι 6ποίc δια να μδς όδn
γtισn πρός την όλnθινήν όδόν,
πρός η\ν έδραίωσιν των πνευ
ιματικι1', άξιων καl δχι την κα
τάρρει;οίν των, πρός την δια
μόρφu"ιν έvcc όλnθινοϋ πολιτι
σμοϋ, στnc•ίΌμένου έnl τοϋ
Θείου Κηρύγματος τfίς χριστια
νικnς άγάπnc:, πρέπει να κατα
βλnθfι τaχείc, συντονισμένη καl

μεγίστη προσr.άθεια έκ μέρους
των nvευματικων φορέων, κατά
ικύριον δέ καl πρώτιστον λόγον
ύnό τfίς Έκκλnσίας, ή όnοία,
είναι πλέον άμετάθετος όνάγκn
να έπιλnφθfι της λύσεως των
έκκρεμCν προβλημάτων τnς,
μάλιστα δέ έΥ.είνων, τά όποία,
δταν παραμtνουν δλυτα κα\ ό
διευθέτnτα, �tv πλnσιάζουν, όλ
λά άπομακρύνουν τόν δνθρω
nον άπό τόν Θεόν.

Κ.Σ. ΧΑΣΑΠΗΣ
(Έλευθ. Κόσμος, 23 - 30 'Απριλ)

Ή βασιλεία τού 'Α ν-ιίχριστου
Του κ. ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ
Γιατι ό Χριστιανισμός δέν
μπόρεσε v· άλλάξει
τόν κό
σμο;
Τό θέμα είναι τεράστιο. Σn
μείa του μόνο θά θίξουμε.
Δέν θά εϊταν ίσως άσκοπο νό
ξεκινήσουμε άπό τό τέλος : ·Ο
Χριστιανισμός, ϋστερα άnό διά
φορες δοκιμασ;ες, διακυμάνσεις
καl μεταπτώσεις,
εγινε βορά
των ίδιων αύτών δυνάμεων καί
συμφερόντων
πού
έκμεταλ
λεύονται τόν κόσμο στερεότυ
πα άπό τότε r.ού τό άvθρώπινο
γένος όργανι�θnκε σέ κοινωνί
ες ίεραρχnμένες.
'Απέναντι
στό κήρυγμα τfίς Γαλιλαίας ol
δυνάμεις αύτές άκολούθnσαν
μια πολιτικτ'ι πολύ πιό nονnρτ'ι
όπό των Ρωμα'ιJν αύτοκρατόρων
πού τό είχα•J όρχικά πολεμήσει
μέ τρόπο βά·vαυσο καl στενο
κέφαλο. Τό διέβρωσα v άπό μέ-

σο, προσεταιρίστnκαν τnν έγ
κόσμια έκπροσώπnσή του: τlς
κατά τόnους
έκκλnσιες.
Τι'ι
θρnσκεια τfις είρήνnς την με
τέβαλαν σ· c:ί1λογήτρια nολε
μων, τόν άλrρουιστικό οίκουμε
νισμό τnς σέ �·ισαλλόδοξους το
πικισμούς, τ;Ίv nνευματική τnς
αύτοτέλεια σ· έγκόσμια ύnοτέ
λεια. Βρισκόμcστε έδω μπρο
στά σε μιαν άnό τiς nιό άνίε
ρες πράξεις τfις · 1 στορίας. "Ο
χι γιατί άnίσrnσε άnέναντι στό
ύnερβατικό, άλλά γιατί κατε
σπίλωσε την μοναδική σε πλά
τος άπόnειρα τοϋ άνθρώnινου
γένους νά υ;αρθεί nάvω άnό
τόν ταπεινότερο έαυτό του. Tnv
κατεσrτιλwσε csε βαθμό βαθύτε
ρα όπογοnτευτucόν.
Ή χριστια·ιοσύνn δέν εχει
συνέλθει άκόμα άnό τό nλfιγμα.
Ή σύγχρονη μάλιστα lδεολογι-
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ική τnς κρίισn σ αύ11ό όφείλε
ται: Στην άγωνία, συνειδητή fι
ό::,υνείδnτn, αν μπορεί νά έ
ξαφανίσει fι νά έξαγοράσει ενα
τέτοιο παθnτ,κό. Ή παραιχάρα
ξn άnοδείχτnv.ε έnιΙ!ζpατέστερn
άnό την κοσμοθεωρία, γιατi ό
πλίστnκε με τό στυγνό έπιχεί
ιp111μα τοϋ ,,ραγματισμοϋ: (("Ο
τι έφαpμόζεται, κα1 δnως έφαρ
μόζεται, θeμελιώνει τό κρι
τήριο τοϋ έφικτοϋ, άποτελεί τnν
μόνη νοητή άλήθεια. Ό μϋθος
τοϋ Μεγάλου
· 1 εροεξεταστfΊ
στον Ντοστογ 1 έφσικι είναι βα
'θύτερος άnό δ,τι νομίζαμε· δεν
παύει καi δεν θ'ά πάψει νά συμ
βολίζει τήν πιικρή μας έμnειρία.
Τό ύψnλότερο nνευματιικό μας
έπίτευγμα καταλήγει vά είναι ή
όναιγνώρισn τοϋ μεγαλείου πού
περιέχεται στnν nπα τοϋ · Ιn
σοϋ.
'Όλα δμως αύτά περιορίζον
ται στnν αίσθnτικι'ι σφαίρα, στήν
-σάν � pι·ίοrι iκανότnτά μας νά
σύλληψη
ύψωνόμαστε σε μιά
τοϋ τραγικοϋ. Στόν κόσμο δ
μως, στόν χωρο ιμέ:,σα τπς 'Ι
στορίας, τί βλmουμε; ·ο Χρι
στιανισ,μ,ός εγινε παρανάλωμα
των πονnρων γιά v· άποδειιχτεί
ετσι ή παντο5υναιμία τους, v· ά
φοπλίζεται έκ προοιμίου �άθε
προσπάθεια .:ιλλαγπς: (("0,τι κι'
ό.ν κάνετε, έ μ ε ί ς τελικά
θά 110 έκμεταλλευτοϋμε· θά τό
άγοράζουμε. Ό κόσμος, πάρ
τε το άnόφασn, μ,δς άνnκει>>.
Γιά νά χαλυβδώσουμε τό σθέ
νος μας κι' δχι γιά ν' άπογοn
τευτοϋιμε, ας λογαριάσουμε πώς
χίλια έννιακόσια έβδομήντα
χρόνια τώρα αυτό, πρα,γματιικά

1970

γίνεται. Κατά τίποτα δεν εχει
αλλάξει ό χρι,στιανιικός κόσμος
άnό τόν προχριστιανιrκό. Μόνο
τnν τεχνολογιικι'Ί άνάnτυξn εχει
στό ένεργnτι,ι::ό του. "Αν αυτό
μας φτάνει, τότε καλά. Ή έπί
γνωσn δμως τούτr, πρέπει νά
μδς όνοίξει 1ά ,μάτια κι' δχι νά
μας όnοθαrρρύνε1ι. 01 novnρol
θά εχουv κεpδίσει τόν κόσμο
όριστικά μόνον άnό τη στιγμή
πού οί όλλοι θά παραηnθοϋν
άnοl)ζαμωμένοι, "Qς τότε, ή τύ
χn τοϋ άViθpώnου θά παίζεται.
Δραματικά βέβαια θά παίζεται,
όδυνnρά, στnν κόψn τοϋ Ιξυρα
φιοϋ, άλλά καi δεν θά εχει αύ
τοκτσνήσει ή ,έλπiδα. Κσ,i μόνο
νά
, συνε.χιστεί ή διαμάχn τούτn
ως τή συντέλεια των αιωνων,
ικαi μόνον αύτό σώνει γιό νά δι
καιώ,σει τi.θιrκά τόν αv,θρwπο.
Σl'ό πρόσωπο τοϋ σύμπαντος, ας
βρεθεί ενα ον πού νά προβά
λει την όξ(ωσn νά ύπερασnlοει
καi νά έπιβάλει τόν έσωτερικό
του νόμο. "Ολα τ' αλλα μας κόr
τορθώματα s:Τναι έnιδέξιες έικ
.μεταλλεύσεις κι'
έφαρμογές
των φυσιl)ζων νόμων. Μόνο μέ τη
θέλnσn τοϋ Άγαθοϋ άνακnρυσ
σάμαστε πραγματικοί, ίσως κα1
μεταφυσικοί, άντάρτες. Δεν εΤ
ναι τυιχαίο πού ό προφήτης τfΊς
Γαλιλαίας καταrγγέλθnκε στη
ρωμαϊκή έξουσiα γι' όντάpτnς.
Πως ιθά καταστεί τελεσφόρος
- μέσα στα nλαlσιa, τοϋ έγκό
σμια έφικτοϋ - ό όγωνας των
καλοnροαiρεrων άνΒρώπων; Ή
ϊσaμε σnμερα ταικτικτ'ι δεν ,μας
εχει έγκαρδιώσει. Είτε κά:θε όν
τίδρασn στά καθιερωμένα προσ
φεύγει στn βαvαυσότnτα,
μέ
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ό.nοτέλεσμα νό τnv διαιωνίζει
άλλάζοντας ά'lλως φρουρό στtιv
εlρκτn, ε'ιτε rιεριοριζεται σέ: χι
μαιρικές ,έnα fγε λιες, πού δταν
δέ:ν έ'ξανεμιστουν, τίς σφετερί
ζονται ol αιώv•οι nαραχαρόχτες
Ό ανθρωnος πρέπει v' άλλά·
ξει άπό μέσα, ιιοι ανθρωnοι δέ:ν
όnελευθερώνονται ό.n' έξω)),
γράφει άντιικρούοντας τόν Μαρ·
κοϋζε ένας "Αγγλος κριτικός
του. ((Ή μόνn έκπαίδευσn πού
άnελεuθερώνει, είναι ή αύτοεκ
nαiδεuσruJ. Μ:ά τέτοια προσπά
θεια έκανε ατό ίδεολογικό ξε·
κlvrψά του 1<al στtιν καθαρότε
ρη φάσn του ό Χριστιανισι,.1ός.
Δέ:ν αλλαξε rάv ανθρωnο· αλλα·
ξε μόνο μερικούς άνθρώnοuς.
Αύτούς πού oi Ρωμα:οι
α.ύτο·
στά
κράτορες τούς ερριχναιν
θnρία τοϋ · Ιπποδρόμου. Σέ: λί
γο, fι όργανωμένn σέ: τύnο έκ·
τελεστι.κnς έξουσiας Έκκλnσία
των Μέσων Αίώνων θό προσφύ·
γει μέ: τtι σειρά τnς στtι βία, θά
<ροβερiζει τούς άnεiθαρχοuς μέ:
τtιν Κόλασn, πραγ�μα πού δέv
είναι παρά n έγκσθίδρυσn μιας
ύnερβατικnς τρομοκρατίας.
Ό
δνθρωπος τοϋ μέσου τύπου τά
φέρνει δλα στά μέτρα του. Ό
Χριστιανισμός προδόθηκε
aπό
nσντοϋ: ιιΌ Τnσοϋς θό βρίσκε
ται σ' όγωνία ως τtι συντέλεια
τοϋ κόσμου. Δέν πρέπει νά κοι
μόμαστε σ' δλον αύτόν τόν και
pόJ) (Πασκάλ) .
Πως νό γίνει n αύτοεκπαίδευ
σn τοϋ άνθρώrtοu; Ποιός θά τtιν
έnιτρέφει; Αύτό τό δεύτερο θά
έπρεπε νά nοοταχθn ώς έρώ
τnμο γιά νά μείνουμε σ· έπαφn
μέ τι\ν πρΟΙγματικότnτα.
Νομi-

ζοuμε, 'Τ'ό συνηθέστερο, πώς ό
ανθρωπος δ έ v θ έ λ ε ι
ν'
αύτοβελτιω&εί, f\ κι· δτι δέν έnι
δέχεται βελτίωση. Θό ε'ιταν τ
σως διαφωτιστικότερο v· άλλά
ξοuμε κάποτc τό έρώτnμα, vό
ψάξουμε μήπως ύπάρχοu'ν δυ
νάμεις κρυφές, πού κερδίζουν
άnό τtιv διαιώνιση τnς nνεuμα
τικnς ύποτέλειας, άnό τι'ιν καλ
λιέργεια της όμαδικnς μωρίας.
.. 1 σως έκεί vά βρίσκεται τό
μυστικό της ι";υστυχίας τοϋ κό
σμου.
ΑΠΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
(((BfiμaJJ, 10 'Ιουνίου)

Το φαινόμενο
τ-ής 6ίας

u Οτι κα.τά. τί ς ήμ�.ρzς μα.ς:, ύ
πά,p�Ξ: ά-κμ� ;'YJ; όpγ'ς 'Κ'Χ.ί μιε
γα.λυτΞpη ωχερzι,χ, στη χρ :,ιμ..:ι·
ΠΟ:ψ.,η τής β:α.;, δzν χωpΞί Κ-Χ;J,·
μιi άμ:ρ:6ολία.. Αύ,ό ομ,ω; ,?
-κλίiμι,χ, τής βία.ς είν:χι τά.χα. χ.::φ
πό; του Εικοσ-τσυ .\ ίιΤJV'Χ., 'Υ/ μ ή
πω; εί'Ι:χ: &·1θρώπ:•1σ φα.:·16μΨJ
τ6<:ο π�λη� Οσ'Ο κα.ί ό κ6σιμnς;
,
_
Η β:α. ει'Ια.ι κα.ρπο; τη; -κο·.-ιω
Υc-κ6τψα.ς. uστα.ν σχ'ΥjψΙ.τίσ:ΥjΚ'!
ό πρώτο; οίκοyz•ιε::χκός πυρήrη;,
ή οί-κοyέ.·ιεια. ,ώ'Ι πρωτοπλά.στω·ι,
α.μέσως άν:χ.δύθφ,:: -κ:ι.l ό πρώτο;
φc;,•ιηά.;: Ό Κά.ϊν. Τα.υτόχ?Ο'Ι7.
π:χ,ρω()':ά.ζο,,τα.: ό Θύ-rι; χ,α.ί τό
πρώτο θυμα. της βία.ς. Φτά.νει 'Ι(Ι.,
σχημα.τιστεί ε'Ιας μ:κpό; Υ.Οι ιω
'Ιικό;; πυρ+,,;α.ς γ:ά. νά σημειωθεi
εξ:χ.ρση τής βίας. Ή βία. σ:-ά.Οη
κz ή ά.πο-Όελzσ�μα.τι-κ.ή λύση όλων
των προολημά.των του &νθρώπ,)'J,
• Ξ ε.πει
, δ.,),'1 Οι' .!-:λ
,
.. l
cιτ
� λ ες λ\JIOIZ(
-:Jco·,
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ψα.ί'Ι'ΟV'W-V άποτελεσμ,α.τικές, ε{,;;
ε,π,ειοη ή βία. ψα.ινότα.VE ΠlΟ ευ·,.ο
λη, η πιο γρήγορη. Ή δι,σ,ψοp7.,
του α.1ωνα. μα.:;,, ά-πό τούς �1:;λι:ι,ι6τερους εΙ'/σ,ι ή εγκαιφη "Ι.α.ι α.:.1,ε-,η
γνώ:1η των είδή•:;,εω•ν. Μιά. εξ-φ
ση βίας εϊτε α,-ομιγ.ης εϊτε 6ι-ι, 1δι"Ι.ης μα.θα.ίνετα,ι ά.μέσως. Λεπ:i
της ωρα:; μετά την έκδήλω1:;ή
της.
ΊΙ πολιτιy,·η ίστι;ρία. του κ6σμου δzν εί·ια.: τίποτε σλλο, Τ..'1pά. ή ίστορία. της �ία;;. Κα.ί γι1.
τί ι..ι.α.,;; έκπλήσσΟ':JV οί έξά.ρσε::;
της βίσ.ς, από τούς νέους ίδϊι,):;,
οτα:ν η προετοιμα.σ:α. της β'ια; zι'
να.ι ·,1 ά.�οΥ,λειστική _μέριμνα., τη;
-rοα.γκο1:1μ:ου ϊολιτικης; Γι:J:tι, :.
άλλο είναι α.υτή rι &τελεύτη:η
μα.νί,α., ή όσ"τερία. των εξοτ.ί,:
σμων, ά.πό μιά έπιστημονιικά. με
θοδωμένη ;tpοπα.ρα.�χευ� , της i
ποΥ,p?υστικαΥ;ερης βισ,ς, ε·ιο:; π:ι.γ
κο:1μιου πολε,μ,ου;
Οί σημερ:γοί ωριμοι α.νθρωπ?ι,
εχ�υν την ,εμΠ'εφία., δυο π,α.γχ,;:
σμιω"Ι πολε:ι 1·1, κ1.ι οί 'Ιεω-:ε,::ιοι
τους την εμπειρία. του τελευ,;σ,ί,:;υ
πχγκοσμίου πο1λέ:1ου, κι' δλω•ι
των περ:φερεια:κων πολέμων π?ύ
<J-Χολούθηισαν το'/ OEύ't'E;JO πα.γ:t-6σιμ:ο πόλεμο. Γιχ π,:;ιά, ά.ποκ-Ιι ρ'.J·
ξ1 βiσ.;; "μπορεί χ:χ,,�εί; γα τ�ύς ';>
λησε:, οτχν γνωριζου'Ι πως =-·ι
στικ.τ:01.ά. κι' &ιπό πα.ντου προτ:::ι.
ρ:ι.σκευ±ςετα.ι, μz έπι,στημονr.Υ.ή
ά.Χρ:6ολογ:α., δ τρίτο;; πηΥ.όσ,..ι,:Jς
πόλ εμο;, πού θά. δισ.φfpει 7Π�
τ ού;; πp,:;ηγοvμ.ι:.'/Ους κα.τά, το•}:ο
κα.ί :.1,όγο: 'Ότι δzν θά. εχε: μέ(,

�

ι

-
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τωπα. πολέμου, ά.ψου κα.ί ή τελε·;
τα.ί,α. γωνία. της ύδροyείου θά:η:
μέτωπο πολiμου; Μπροστά. σ' :ι.υ.
τό·ι τό·ι έ1Όεpχόμενο έφιά:λτη ποιi
θbση θα μποpέ:;ιει νά. δ:α..θiσει ό
νέο; γιά ονειρα. μ:iς ζωη; i·ι
θρωπ: νης; Ό πρώτος παγκόσ:.1,ι ::ι;;
πόλεμος, λέ'('Χ'Ιε οί δια.κηρύξεις,
πώς εγι·ιε. γ:α νά τφμ.,α.τι:;ιθοσν
οί πόλψο:. Κι' ομ,ως δέν τzομ::ι..
τί1-πηκα.-ι, γι,;ι,τί έπηλθε, Υ,α.τά. πολ'υ α.γρι�τερο;, ο u�υϊ:εpο; π:ι.χ�,;,σμι:ο; πολψ,ος, και προετοιμ-χμ:
τ7.ι &π' δλους δ ;:ιρ:-ος. Ό Ζ/}ιJ,·
μ,ουνι:JΙμό; όπ�σχέθηy.ε τη'Ι &::ι.;:
κη και'ΙW'Ιία. Υ,α.ί τgν ι,ερμα.τι:,μό
των πολέμω'Ι. Κα.ί μετά. μ,7-;5
α.ίωψ;ι: κομμο�ν:στ:;,'ΥJ �ιαrι.-υ6έ?'Ι1·
ση, οι ?ομ;μο·;,νιστ_ ε:; δε•ι ,καη,:ρ:a·
ρα.νε ουτε μzτα.ξυ τους ν'λ συ•ιε·ι
νοηθου·ιε, άιλλά. ά.ντίθιετα. δ κί,;pι
νο; κι' δ κόκrι.ι•ψ); κο:.1ιμnυνισμό;
ε� l'Y-l ετοιμ?ι ιά σπαραχτοσ·
� κα.;_
_
δεy Υ.7,τσ.φερνουν να προσφε;:.ιο•;'I
α,λλη·ι εικόι'Ι''Υ- στον α:ιθρωπο ±π,;
εν,: πίνα.κα &ιποθzωrcι-ι.ό της πιό
ά.πσ:ιθρωπη:; βία.;;.
Κι' α.υτη α.κόμα τή θρησ;ι.ο:α
του Χριστου της Άγά:πη; τη :..ΙJz
ταμαpψώσιανε οί α..νθpωποι σε Ίε
ρη Έξέ-!Χιση, για. y}. Υv α.ίνε σ,ί-;
ψωτιέ; τού; δμο:ους τους.
Μ' α.υτέ; τί; προυποθέσεις, · s
τέτο::χ, πα.yκόισιμια.. ύπό6?:θpα., .ιi
λίγη μzλέτη του &νθρώm:ινου .:ο
π :ου, γι,:τ( '/α. μάς ΕΥJΠλήttΟ'Jν
tά σ,'Ιθ η τη;; β:α.; πού φου·ι:·.lJ·
'ΙΟυ·ι στην Άμzρικη η σ-η·ι 'λγ
γ λ>:ι, Υι 'J't'Yj Γαιλλία. η στην Ίτ7.
λία.;
ΚQΣΤΗΣ l\ιΙΙΙΑ�ΤΙΑ.�
(Βραδυνή, 16.6.70)
>
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"Ο που έδικάσθn
ό Σ ω κ ρ ά -ι
,
' ,
)'
.
. 1-ψ,zρ:χ.:;1οι α.,ρχαιc ,σ:-rοι αΊz,Υ,α.�uψχ�, αιτως υ�ωτηeι O'J!'I, �Q
κτιρ:ο οποu έδικασθr, ο Σω·η:z
τΥj;, δηιλ. τή·ι Στοα. του B::t..1:
λ z:ου, τό πολιτικόν κέντρον ιωι
ά.pχ'Χ:ω·ι 'λθ r, ·ιω·ι, �ου συ-π' �
χοvτο οί έτη,,-ίας θητzί'Χ; ε:Ιι';.Ύ
άρχοντες.
Τό χ,τίριο·ι, ποι; ύπατίθ,zτχ: �τι
εί•η: ή Στοi του Ήα-::;ιλείαu (?·ια
μ,χσμέν ετ:,: πpό; τψ'Υ)'Ι του ο:υ
τέpου στήν κuοερ•ιr,τι-κή ίεραρχ 7.
α.pχΟ'Ι'το;, τοϋ έπιψ;ρτισ:μέ·ιο"J μ:
τίς Βρηι::mc.ευτικέ; κα.ί τί; δ:χα:;:·
κές UΠ?θΞ'J'Ξ:;), χzίται σ'Π)'Ι D . ...1.
γωνία. τη; Άγοpiς, βοpείω; ι·ίι ;
'Ακραιτό<λεω;.
Ό καθηγητή; .\έσλι �ή'Χ1,
του Πα.,�zπ::;τηρ:ου τοϋ Πρ:·1::1z
τον, δ δποίο; δ:ευθύ•ιε•. τί; iΨ1.'
Τ
t,
λ ,
,
σκ'Χ::ρες, ειπε-ι οτι -.1 α.να.γνωο:-:;ις
&τι τΟ χτ[ ρ :ον εί,11.ι ή �τσ:Χ. τ'�σ
Β:(1,-ιλείου, σu,μφω·ιz• ί μέ δλε; τ(;
εγδzίξεις πού υπάρχουν τ6σ:J &p
χ,Jι-ολογικές, δσο κα.ί φιλολαyι
κέ
\

1

η

ς ...

Τό κιrίρ:0·1 πού εδρέθη 20 ;;-,
δια (6 μέτρα. πεpι,-ου) κά.τω 1,,τό
τό Χ?,τσι:Jτpωμα του δp6,μου, ·ητ?
Ζυι.mά.σεω·ι 1 Χ6 μέτp7. πzρ ίπr,•;.
ΊΤ δ•Jπz+, πλευριi το"J εΙχε ,';;- 1)
δωρ:κέ; :ι.ολωνzς. 'rπ'ηρχα.ν -.:'J
σ'7..pz; άλλο; κηλfi>νε; nή δ"J:' χ 1
πι ε'J;η.. 'Η Sτoi zίχε ο Ξ'JPJ 1θ·7J
mόι τέ:7..pτο·ι α1<ίJ'Ια π.Χ., γ:i ·,ά.
δr1,-ι,ιοuργηθη χωpο; γιά. ξ{ιλ. 1:;
-:τι ::ικ.z;», στι; c.ποιε; ειχαΊ ,ιΛλισθη οί ι· 6μοι.
Έ3ω άκριοω;, τό 399 -:τ.
εiσήχθ rι ει; δ:κr;·ι δ Σωκριi-:),;
δ:i iσiοz:ι:χ:ι χ.1.ί οι'Χψθορά·ι : 71·1
νέω•ι. Οί ά.pχ1.ιολ6yο: α•ιzκiί :.J
ψα.·1 στό·ι �6pcω τr,ίχο τη; Σ:ι:.;•,;
με.ριχ.έ:ς λ�Β.νzς εορες, σ:ί; δπι;,:ο�
π:σr.:εύου'/ δτ: πιθα.1• ό·1 ι· i έ,.±Οr, ι
το οί δικ'Χστχί πού ε·ι<ιpινα.·ι τό·ι
Σωχp±:η.
-:ιr,')=·,,'Η .:.�-1..ι-J
ιt:=,.,=•'•· ι ν�,τη-- ,�Jί_
,,-..,.�
� ':,
πι..Ξυp:i; τη; 'λ γορi;, μΞτα.ξ•j :ώ·ι
γp,:μ:.Η7>'1 τοQ Υ/).Ξ.Κ.ψ:χου Υ,α.ί τω•,
πc1,λ::ι:οπωλΞίω·1 τr,ϋ Μον-α.σο;ρ-z
¼ίου, κα,τέ�η OU'l"ΧτYj μέ: :ή Ι
1

...

,

\

�

-

1'

1

':i
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<Πpό:1::ρ:χτη σ,π:Χλλ�τp:ω:;ι της πε
Ρ ιοχης ά,πο τη'Ι κuoέpvr;σ:, 1,'J,
Θώ; %7.ί με την πpοσφοpχ 1 έ:ι.' -.
δολλχρ:ων ά,πο το "Τδρuμ:Χ Φόρ,-:
στη'Ι Ό μΞp:Χ:Χ'Ιικη �zολή ΙΟ,�:
σι-(ώ'ί �πω3ιi>'Ι :rί>ν 'Λθ Ίj ΥW').

·Όπου έδίδασι<ε
ό Ζnνων ...
Ό Χύp:ο; σκαπό::: των -ιi.r,,·ι
&ν:χσ-�sι.:ρω·ι ε�'ηι �χ i.'!ευpεΟrι -Ί
.,
_
Ηο:κ:λη Στο:;ι., που εΧλε:νε �ηι
βορεί•:Χ πλεuρχ τrjς 'Αγορά.; -,.,,.,;
ήτο ό τόπος "1J'ί(J.,'ίτή,σ,εων τώϊ ::ρ:-

1970

λο:1όι;,ω1'1, οπω; ό Ζή'ΙWιΥ, ά.πο :ήν
όποία, πηpα,y Χ:Χι ,'Υ)Υ έπW'IU'μ' Χ
τους οί Στω::ι.c;:.
Ό ΖήίW'Ι είχε γ·εΙ,Ι' 'f/θεί ίt:p(
το 334 π.Χ. εί; το KiτtO'/ :ή;
Γύπροu (τήν σΥ1 μερινη Λεμεσό),
εξ οδ Κ:Χι Κ:τ:εύς άποχαλ,;ία:,
προ� διά:χ.ρ:σ:v &.πο το·ι Ζή·ιrύ 111
' 'Ε)
' την. '"Πτο ":::ιπορος ;,χ:,
i , :Χ
:οι
,
, �:!Χν π7p:Χδc:1.ν,
κ:Χτ:Χ
κ:Χτε:1tp"Χ·
μ
φη ά.πο νχuά.γιο'Ι του -uελεuτ:ι,ίcυ
πλοίου του, με οληΥ τηy ΠΕ?:(::J•
σ::ι.ν ,OU. Τόι-ε είπε το σ,πο ,ΟΙ
Πλούτα,ρχον ά,γ,y,φεpόμε'ΙΟ'Ι: «Ει�y'
ώ τύχη πο:είς, είς τον τρίοων�
Χ:Χι τ"7Υ σ'τΟΟΥ συνε:λαύνοu,σ' ή-
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μα,ς». Κα.λά. τά. εκα.με;, JJ τύχη,
ποο μέ ώθεϊς τώρι:ι.. στό·; cριλο:;-:,
φι,κό τρί6ωηι:ι., κα.t την στοά.v.. .
Κα.τά. τό, ΖήvωΨ1.., φιλοο:ο:,; 'l
εrvα.ι &nγ,ισις της σοψί(Ι.ς, Σι:,7,Ί
ε!vα.ι ή γ ;ώσις τrj"jy πρι:ι.γμά.ω ι,
θ,είlωv κιιλ α.vθρωπί ιωv, κ,ι:ιt α,j,ϊι
σι,; της ά•;ωιτά.της τ:χΨ(ις, ;1 -1
της άρετ·ης. Κά:θz γ ;ύ)'1'·. J, τήι έ
θεt:ψει ώς μέ'1'Ο'J π,οος α.σΚ,):;'ι Ι
ιης α.ρετης χι;,_ί 6χ. ιίJ� σχοπ'η
·ιι-χθ' ε:α.uτό-ι.
Σωφpο:rύ·;η, ε):γε, :ίη.: r;
γvωσις τοϋ τί πρiπει vά πρ6-::η
δ α.vΒρωιπος, τί πρέπει vά .ί.π'J
φεύγ1,1 κα.ί εις τί vά άδιι:ι..ψ:,p�;
'Εr,<,τος άΠΟ τά. σ, γ θ (k (.tJ IJ
πρέπει δ α,νt)pωιπο; yσ, Χά1,Ι,J{)
κα.ι' τα,
,· α.'
' Χ α, Χα,' (π.ου' π•ρεπει
'
(ΧJΠJΟψεύγΎ,Ι), εrvα.ι χα,ί τά. α, ) ι ά.
φ ο ρα, (οπως δ πλοϋτος, ή ο6ξ7.,
ή "f/OOJή, ή ομο:pφ.• ά., ·ή ζωή, δ
Χ6ιπος, δ πόνος, ·ή πεvία., δ θά:1:ι.
τος).
Τέλος, σοφό; εr.ια.ι ε:χείνος ΠΓ;'J
θά. ά,πα.λλα.γ'Ώ ά.πό τά πώθη " ) ί
Ι:Jά. cρθάισΎ,) ε,ίς τήv &. π ά. θ ε ι ?. v.
Τήγ κυρία πηγή τωι πληpοφο
ριίίιv γιά. τόv Ζήvωvα., δεδr;,μi ιΟ'J
δτι οέ.v δι•εσώθη χι:ι.,γέψJ.. ά.πi1 :.:
ση-γpά.μμα.τά. του, ά.ποτε), εϊ Δ·ο
γέ:vης δ '\.:χ.έpτ:ος. "Ας πεp:�1έ
νουμ,ε vά δο::ίμε, πι:ι.,pά,Ηη) α. μ:
ΤΥ)'ι α'iα..Χά.)υψι της θ::;εως :7):,
Στοά�, τt π.εp:ελά.μο?"/Ξ το ·<π:::-,t
Φύ�ΞW·�>- Ε ρΎαΙ του, παU ά..v:·(7
)ύ,;; θη στό Έp.6ά.v.
Γ),

Όρισμοί Έρμοϋ
τοϋ Τ ρισμεγίστου
Εί; τό Ίvπιτοϋτο·; α ρχ ι:ι.,,ι')'ι
χεφογpά.φων του Έpι6ά.ν ('λp
μιvία.) , δ άκα.δημα.ϊΧός Χα..τσιΥ.. άν
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λέγετ(Ι.t οτι α. 1ε.Χώλu19ε,y ε.pγ(/, της
έλ)η,;.·,<.f1 ς α.ρχι:ι.ιότη,το-;;, των ό
πο:ω'J τό πpωτ6rruπov εχει χαJθij,
είς μετά,;ψpΜι v είc: τή J ά.pχr:.:α.v
ιipμ ι .. χ:ή ι. 'Ο α.κα.ιδημrι.ι Υ.ό; φέpε
τα.. ά.να."Ι.α.ιλύψ:ις έπ!ση,ς τό πpωτό
τυ,ποv χz:ρ6yp:χ.ψω τGJ'Ι «Όpι
σμGJ ι» του Έpμ-:,) Τpισμεy: 'j'Τ,Ου,
τήv πpι:ι.γμιι:ι., t,εία.v ,ΠεpJ. της Φ1σ,:·ω;>) πού αποδ: 3ετα.ι είς τό? Ζή
·1ι1)·;r1, ;ωλ άποτελοΙ Π')λ,yτιμοv μ.ι η
μεί"J ι φιλωο·ρ:κο) πειp:,zχο116 /')'J.
Ει;; τό Ί ι,-:1τιτουτ·)V α.,ιεΧα.λύ :ρ ΙJ-η
ακόμη το πο)ύτψοv :pγοι τσυ
Θέω·ια;; τοϋ 'Αλ:ξα.vδpι ;ου ύπό
τόν τίτ,λQΥ < Πεοί τ(jy ρητοp:-κGJ•/
ά.σκή,σzωv�>. Εί; τήγ αpχα(:χ,;· α.ρ
μεvική'Ι μετiJ:ρ pι:ι..-:;:·ι δ:εσώ0φαv
τά τέσσι:ι.,pα, τελωτ?ία. κεφi�.α.:,α.
τά δποίι:ι. εχ'Jυ<'J α.π'JλεσΟη είς τό
άpχα.ίοv έλλψικό·; γ,εί,με•ιοv.
Ώς γ•ιωστόv, Έpμ·ης Τpισμ.έγι
στος ώvομά,σθη ύπό των 'Ε:ϊί ·ή
vωγ κ,ι:ι.ί τίίιv έ; Αίγύπτψ Έ:λλη
vιζόγτω•ι ό Σελην. α.:-ιιός θεό; ιiίι �
Αίyυιπ·ϊων Θώθ, ό )·α.τpευόμε ,σ;
ώ; ψυχοιπομπό;, οπως ό Έ?:�r,;
των Έλλή;
. ων. 'Λπ::3 ο•::ι;ι εί; :οij
τον ύπεp6χΟ'J,ς 1δ.ότη:τ·(Ις, :Ίπεp
cρυα. σο:ρ.α.'t, :πι;6 η σ. ι π1.σω·ι τι�� ι
:.πιστημ(ίι ι Χ7.ί συγγpα.φήι J.πο
κpύφt,J'/ β.β) ίω'Ι, σ:;εpχομέvω·; εί:;
20 η, κΜ' α.λλους, εί; 36 χι
) 6-Jδ?;. Εί; τ!:ι1 Έpμrιv τό; Τp",
μέγ •στο•; ά.ποδ:οετcι.ι Cι πεp:φηυ.,;-;
όpισμό; περί ηυτ6τη-:ο; μ:κpο: ι;,
σμω κ-χι' μxYpOY'J•' ::J\10:J ( τ::ι.' 't,. ,ω
ώ; Χ�l ::( Λi-:ω χ.) π.). Τ&. rι�'J·
c > δ�·ι:η :!; τό; Έ;ψη Ι Τ.�'Ι
Ί, ;;.:;μ:γιΤ:Ο
,
,,:,-.. ·:χ. c, .γpα., φησ1 J,
J r'� οι
-τ;_θ-χιω�, περί τό,ι 4οι, χχτ' 7.ι ·
λοuς περί τόν \.' πpό Xp: -:;c-,'3
α..ιωνα..
1
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Ή φωνή ((χάνεται••
στίς έι<ι<λnσίεc
«Βασικές άδυναμίες άπό πλευρας
άκουστικης εχει ή Μητρόπολι των
Άθηνων, πού είναι ομως δυνατόν καί
πρέπει νά διορθωθοϋν. Δέν είναι Ο·
μως μόνον ή Μητρόπολι πού «πάσχει»
ήχητικως. Κατά κανόνα, ή άκουστι
κή των έλληνικων ικκλησιων είναι
κακή».

•'ιrιά ?-Vεχ.οίνω1σε·1 δ χ.χθηγητής
του Πολυτεχνείου χ.. Βα.σ. Πα..π::ι.
θω·ησc'Ποuλος, πού εχΞι (Χ."J"f.αλ η
θη έπl μ::ι.χ.pσ'Ι μέ τό: πpοολήΨ:ι
-ΙJ,, της ά.χ.οοστιχ.ης των
tκrι.λ η 
σ:ώ·ι -χ.::ι.ί, πρό τριετίας, έξεπόι·1η01ε εtδι-χ.r, μ,ελέτη yιά την δ,ιόρθω
σι της ά.χ.ουσταης της Μητρ{)πό
λΞως.
Κα.ί ό χ.. ΚσJθη,yητής ύπέδειξε
σ�ειρά μ,έτρωv γιά. τ-ηv βελτίω.σι
της ά.χ.οuστι-χ.ης των έΥ.Υ,λφιω ι.
Πρ��ΚΙεψ::ι.λάJχ.ι'Χ α-πό άιφρωδες έ
λα.στόχ.ό, τά.1tητες η ι-ιδιχ.ές ψi,
(-,ες χ..λ.π.
Ό κ.. Κα.1 θηγη-ης είπΞ χα.pΧ
Χ τηιp : στι1 χά.:
1

1

«Στίς έκκλησίες μας οί έκκλησια
ζόμενοι δύσκολα άκούουν τόν ίερέα
η τόν ίεροκήρυκα. Οί λόγοι καί των
δύο συνοδεύονται, σχεδόν πάντοτε, ά
πό ένοχλητική βοή, αν δχι άπό ήχώ».

'Ε
t, ει,.,.,
τ ,Jr,ι " 'pωιτσ,τσ.ι, ομως, _α,Ί
η
&,
κου:JΙcι
7.
.
t
ε
ιψις
μί η Υ έpδος ή ελλ
Υ.ης. ΜΞp:;ι.ές φοpές --άγνωσtΟΙΙ
έά.Ί τlς λιγώτερες η τίς πεp:σ ·
'
σο' ερες- το' χ.η,' pυγμ7. κα,λuιτ:ερ,.
'
vά, μην α-κοϊι Υ ετα.ι, τέ-οι'Χς ποιό
τη-.:ος πού ε!'ι''JΛ ...
f1

Τά ι<εριά
Σέ ά.θην7.Ιχ.·η έφημ,εpίδα. έδ-ημο
σιεύlθη δ·.ψα.pτυpί7. Ε-Υ.κλφ:α,ζο
μ,έvοu:
«Σέ ενα κεντρικό ναό των 'Αθη·

1970

νων -γράφει- αναψα ενα κεράκι καl
μόλις τό έτοποθέτησα στό μανουάλι,
ή νεωκόρος τό έΉηpε ά.μέσως, τό f.
σ�ησε καί μαζί μέ αλλα τό Ήέταξε
στό καλάθι των σ�ησμένων κεριων.
'Αγανάκτησα γι' αύτή τήν ένέρyεια
καί !tφυyα χωρίς νά Ήpοσκυνήσω. Ση
μειωστε δτι τό μανουάλι ηταν σχε
δόν αδει.ο τήν στιγμή έκείνη. "Όμως,
τοϋτο είναι φαινόμενο ΉΟύ 7!αpατη
ρω συχνά. Ήυκνά. Τί νόημα εχουν τά
κεριά τότε;»

Τό vόημ::ι. τω·ι κεp,ιωv στr,v έκ
χ.λησία., εΙv::ι.ι, ώς γ·1ω1στό1v, σuμ
οολι-χ.ό�ι. Τό φως πα.ριστwι�ι τ>;
φως του Εύηγελίοu, ή Θιερμότψ;
τ-ηv θέρμη της πίστ,εως, τό δέ χ.ε
ρί την ΧWθα.pότηrτ;,α, Χα.ί τό ευμά.
λ::ι.Υ.:tαν της ά.νθρώπι,ν-ης ψuχης μέ
μέ.σο-ι την προσευχή. 'Ιό -χ.ερί, i
κ.ρ:1οως, συμοσλί ει την πpο:1<ΞU
χή, την δέ σ:.
ΈχΞ°ίivο, πού δέ·ι .είναι τόσο
γ,;ωστό, εΙ'Ι'α.ι δτι τό α.vα.μψl χ.Ξ,
ριωv ά,πcrοε.λεί εθ:μο πα.γσ.v,�στιχ.n
(η εtδωλολα.ιτpικό
, ). Οί χριστ.u.
vοί τό υίοθέτ σοοv, δπως καιί τό
σα. &λλα.... Μα.τ'Χίως, τού; έξώ.;:ι·
χ.�ζε ό Ίωά.v-ιης ό ΧpUΙσόιστqwς.
Ά-χ.όμη κα.ί τή·ι ά,πό ;p α.σ: μιi;
Σuvό 0-ου, περί ά.πα.γορεύσεως τώ·ι
Υ.ερ:ωv στούς -άφο:.ις (α.λλη σ-v
vήθειχ πσ.γα.νιστιΧη) «γιά vό: μr, ι
ε-ιοχλουvτ:χ, τά. Π''lεύμα.τα. -ωy γ,ε
κρωv», Υ.�1�είς OE:V την ελχοε, ΟUΞ ΧIJ,,ί -ηΊ λα.μοά,yε;ι ύπ' Οψt; ταJ
Κα.τά, την προχpιστια.vαη έ.rιtοχ
, -ί,,
ό α.vαιμ,μα. χιεριου πάνω σέ τά..;, ο
εΙχε την εv-ιοια, εrιt:Υ),ήσ,Ξω; τοi)
πνεύμα.-ος του vw.poυ, πρα.γ;μιχ.
πού iπα.γοpεύ.ετ::ι.:, έπίση;:, iπό
τ:-η·ι χρ:1σ;τια.vιχ.η ε-κ,y_λησία..
Γvωιστότα.τοv, επίσης, εΙvα.ι δ-ι
οί να.οί μ,ετα.πωλουv τό χρησιμο
πο:ημέvο 'Χιεpί χια.ί θέλοu� vά. εt
vαιι οσο yίν1 ιετα.ι περισσόιτερα. κ.:1

λά.. . . �Ετα1t, ένώ δ χρ:στ:α.ν� ;;
ά,ια.θέτzι σ-τό &·ι7Jμμέ·ιο κεpι ιί:ι.
σ�μοολ(ση τήν παρουσί'J, του κα.ί
τ+ιν προα1zυχή του, ό νεwι<.όp?ς
0:ΠΞύδΞι '/7. τό σοfιΙ'J"f/. Σ•ηχpουι'j,;
επ:ο:ωςεω"/.
,

.,_
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1970

t r'

Πρό τοϋ Οiι<ουμενιι<οϋ
Πατριαρχείου
Ti δrιμw:ογρα.φικi πρ7,κτο
ρzϊc1. 11zτέδωσc1.·ι ά.πδ τήν Κωι
σα·ιτ:·ιι:;,,:ιnι:;,ι.ι, σ-τ:ά.; 26 Μα.tου,
δτ: δμά.δΞς :ρο:τψu,ν της δzξ:iς
εnρα,yμα.τοπο(ηa,α.•ι δ:,;ι.δή λ ω Ο. 'I
ε11προ:1θεν του 01κουμ,Ξ'):ΚfJU ΙΙ,,.
τρι:φχzίου, bπί του Κερ�τ.(ι:;,υ
κ6Ιλ-που, διrcου εκα.υσ,;ι.·1 ξύλι·ιοι
σταυρόν.
Κα,τά, τήν δια.δήλωσιν, τή•ι δ7tι:;,[7.ν έπρα.η1α.-τοιrwίr;,α1α.ν �π' zύ
·ιια.ιρίq. της ένάpξzω; τώ·ι έ 1ψtών
επί τtι δΞ:κ.&.ηJ έπετείψ τη; στρα.
τιωτ�κη; έπα.να.ισ-τ:οοσzως της Τω_ι,
κία.;, οί Τουρκοι ψο:τητα.ί είχ?'Ι
την δεξι�ν χείρα.•ι ύψωμέν-ην ::;
γρόνθο·ι, έyιι,•Jχά.ϊζα.·ι καί έ :ρ ,�·η
ζα.ν �J·ιθήμ,:,α. [μπρο'JlθΞ·ι τή;
Κυρί:χ; Πύλης τι:;,υ lΙ'Χ-τρια.ρχΞίω,
α.πα.ι τουντες τή-ι εξωσί'Ι του έκ
Κων'J'tα.•1-τ-:1·ιου'Ιtόλεως. 'Α7tΞκ&.λουν
τό Πα.τρια.pχείο·ι «Φωλεάν προ
δοτών» κ:χί έκρmοuν πλα:κ.ά.τ μ.i
τό σϊr·ιθr11μα. «Τό ΙΙα.τpια.ρχz:ι:;,·1
εξω άπο τήν Π'Χ-τp(ιδα, μας».
Ί -J�χυρά. άστυ·ιομική δύ'Ια.μ:; έ
σχημ.:χ::σz κλοιόν εμπpο'JθΞΥ της
Πύλη; πρό; iποτροπή1ν ε1σόδι:;,υ
τώ-ι τα.ρα.ξιων έ'Ι'τό' ς του Πα.τρ:α.p
χε!cυ.
Ή Πύλη, εμπροσ�&ε·ι τής δ
ποία.ς οί Τουρκο: φοιτητχί έγιου
χάϊζα.•ι προκλητικώ; τον -iπουσιi
ζο·ι-τα. ε1ς Βιέ•ηην δt.ά. νatσ ε(α.•ι

(Ηκουμ,ενικc.·ι Πα.τρ:ά.ρχ·ην κ. 'Α
θφ,.γόρ,.ν, εί·ηι ·ή �οία ε1 ;; ,ήν
δπο:'7.V iπηγχο·ι��η δ έ&·ιομ.ά,ο
.:υ; Πχτpιά:ρχη;; Γ ;-, rrrόρto; 6 Ε'.
"Αλλη; ψ;σεως έκδηλώσ'εις :
'ltJ,'/τ(,:n του πρα;ι;.mου του 01•..w;
ΙJJΞ'Ι:Μυ Πα.τριάιpχου κ6-ι· ο'ΙΥ'J "!να.ί
χp�7ttα.Ψιί...
Ποιές εlναι οί χειρότερες;

Ή ι<αταστροφιi
άρχαίων ναών
Ή Υ.1.θr, μ,ψνή έ:ρrιμορίδcι. tω·ι
Πχτρώ·ι «Πελαπ6r1'1'Υρο;;» έοηr1-'>
σ!ευσε τήν πληρο,:ρ,r;pί χ (με σχε
,,κέ; φω,οyρα.φίες) δτι τό Έν�
Ό�κό φρούριο τώy Πα.τρων εχ.;ι,
'JΞ πολλi του τμή,μΜ,., κτισ-θ·η
ιi Υ.ιο·ιόκρ,:ια. Χ7.ί σπονδύλου;
ipχχίων να.ων.
Ή άπΟ"ι<.-χλυψ�ς εγινε στήν
1tροm:χθ-εια. του δημάρχου κ. Κ.
rκολφ: ?ΟΠΟ'JΑου 'li-J. άποολλiξη
tYj'I μΞση:ιοp: •ιή πφ:οχή το(ί
ΦpοΙJρ:ου ά.πό Π!Χpα.νόμως κτι
ι;�ί,�r· :α �ι:;,τέτ'Jι,,, i:'οχωρητ�ρ:α.
,
v.α.ι σ:-!ΧΙJλ.ω;. Ιε τη•ι κα.τεδαJ:ρ:
;ι τίί>ν δ::χιφ6pω·ι ,;ι.ύτώ·ι π:χρα.πη
·r:,ι:iτω·ι, ').ΠΞΥ,:Χλύ :ι; θη "f/ συ·tτ�λ.Ξ
�θΞίΟ'!Χ !ερι;;συλ:!Χ.
'.Αλλά,, ή άποκiλυψις τώ'Ι έ·ι
-;,ε :χ:σμέ·ιω·ι rcό φpούρ:ο κιό·ιω'Ι
iρχαίω'Ι 'Ια.υ)·ι •jπηpξε, ά.πλu>;,
\J.l� έπιοΞ�:Χ(ωσ:; γ·ιωσ-::ής κα.t7,0'77.σ'Ξως. Ο πΞp: ηyη:η; Πουrι<ιΞ6ίλ είχz 1δη, σ-:ό μεσημορι·ιό τΞ;
χο; του φρ,ουρίου, fγάyλυφο ούσ
ά.�ψά.λ�ν μορφώ'Ι,
μία. των �
,
πο:ω·ι· ε.· ερε λεο·ιτη·ι και παpt7':Χ"ιΞ τό·ι Ήpοοκ,λη η τον Διό·ιυ
σο. Καί α.λλοι περ:ηγητ!Χί ε·ι<ι:χ.
μα.ν άΛ:λαγε;; δ::,:,τ.:.-:;_ιl>J'Ξ:ς, κ,;ι.
θώ ;; κχί ή ό·ιομ:ιπή «'Ειπισ-:φο
ι· ική ά.ποοτολή -ου Μωρέως,. Ό
1

!J
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ιστορικός τG)'Ι Πα.τρων Στέφ. Θω
μ6ιπουλος γράι:p ει πολλά. γιά tήν
σύλησι iρχ:τεΧτcχιt'Κι(ί>v ηιημ,6,
-vωv να.ων κα.ί χρησιμοποί ησί των
στο φρούρ:ο, ίδ!ως άιrοό Γοολλους.
Ύπηpξε μιά. εποχή, διτcου τά.
ά.ρχα.ία. μά.pμα.ρα. έχ,ρησ:μοποιοί:ί ι
το α.-κόιμη κα.ί στά. α.σοzστοκάμtt'Ι'Χ,
όπό τήv έπί1δρα.σι της μι,σα.λλοδΌ
ξία1 .ς κα.l της πα.χuλης ά.μ,Ο'θιzία.ς
των π,pώτων χριστια.,αών χp6vωv. Το γεγονός δτι τέτοια. -rοερι
στα.τι-κά. σήμ,φα. πpl'.Υ'Α-α.λοϋν �νοι1.
cρέροv, δε[χ,ιει πσλιτιστ•χή ό γιzί7..

Μεταφορά
των ναών τοϋ Νείλου
Το πρωκ.τορείοv Γιοurιάϊτιzτ
Πρiςς ,με-τα.δίδει δτι το εφετε:νό
κα.λοχ,α.ίρι ά.ρχίζουν, στήv π,εριο
χή τοϋ 'Ασουάν της Αίγύπτου, τά.
ε.ρy
r α. μ,ετα.φοpα.ς των ά.ρχα.ίωv να.
ων της νη,σ&δος Φίλα.:, έκ των δ
τοοίων τα. ά,ρχα.ιότερα. τμή μα.τα. j,
νάγωται στον 4ον προ Χριστοϋ
1

1970

α.ίωνα. Οι Πτολεμαίοι εσυνέχι
σα.v τήν ά.νέγερ. σι ιερών, κα.θώς
χ,:χ.l οι Ρωμα.ϊοι α.ύτοκρά.τορες.
'Ήδη εχουv μετ:χ. ερθη οί νασl
της περιοχής 'Αμπού Σ:1μπέλ, ·ή
λικία,ς 3.200 ετών. Ή έπιχείρ·η
σ:ς α.ύ-ή έ-κόιατισε 36 έ.κα.τομμΛ
ρι:χ. δολλάρια., εvα.ντι 70 ε"/.α.τφ
μuιρίωοι, πού εδα.πα.νήθ ησα.ν y:α
τήv κα.τα.σ-κ,ωή τοϋ φρσ,y, .ι:χ.-wς
του Άσσοuά.v χ,:χ.l της μεγά.ιλης
)'
' ειχε
τ
•
ως
,.μνης J'α.σιερ, .$,,1 δ ποια.
άποτέλεσμα. τ1όν χ,α,τα.Υλυσμό της
τοεριοr-,.(ης των ά.ρχα.ίων ναών. Τώ
ρ:χ., ή έπ:χείρησις της vησίδος Φί
λα.ι θά. δ:α.ρ-κέ ση τέσσα.ρχ χρόyια,
κ.α.ί &ά. κοστίιση περίπου 6 έ">W.
τομμύρια. δολλάρια., μ� ά.ντι κ.�ι
μενικό σκοπό τήv διάισωσι τ':Jϋ
μεγα.λοπρεποϋ; ,yα,οϋ τη; 'Ίσιδας
των Φιλών.
Ό ναός &ά. άποΤhιτειθη χια.l θά.

1970
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ξω1<1.κτισθη μέ τα ϊδια κομμn1t•.-:ι.
σέ όψηιλότ<Ξpο μέρος καί σέ σ-�::
ρεό εδοο:ρος. Κατόπιν έκ.κλ-ίpεω;
της orNE-"JKO 60 Υ.Ucιψιή:JΙΞ'.;
είσέ ερα:ι y:ά τή,ι οιάι:,ω,;ι tGΙ'Ι
,
ά.ρχα.ίωι'Ι 7. 1jτι7J'/ μ-ιw�(ων.

Ή <<κατάρα))
των Φαραώ

Οί «Τά.ϊμς» wJ Λονδί-ιοu σ.νέ
yρα.ψα.ν τήν πληpοφορία. δτ: 'Jί
έ'!t':ιστήμο'ιες, πού s.πί ε'/':Χ. ετος συ
νεχώς κα.ί έπί 24 &ψες τό ·fιι..ι,z
ρο,vύικ.τιο μιελετου:J•,.'/ 1 με ά.κτί'ιΞζ
Χ χ.αί άλλα :ruγχρονα μηχαΨή:.ι.:ι,
τα., yιά να ά,,;:χνε•;σοuν τό ,ιμυ:;,;:
κό» της πυ�ροοι�υοος τοϋ Χεψpη'ιο;,
'Χ.ΟVτά. στήν Γκ.ίζα, ενιιοοα.ν δ:.ι
να.τη ά.πογοήτευσι. Έ ρ ωιουσ1.1'/
γιά. ά. ;α:κά.ιλυψ: μuστικίί:ι'Ι δωμα
τίω'Ι μέσα σ' α:ύtσ Ι τόν οyκο : 1i'J Ι
εξ έ-κια.τομμupίω'Ι τόνVW'Ι κα.ί Κ�-
τέγpα,φα,'Ι σέ μ-:χ.yνηrτοτα.ι-,ίες τ-Χ
σχέδ:α. τών χ.οσμικίί:ιν ά.ικ.τίνω'ι
πού εtσχωρο,ϋσα.ν στχ έVΌότερα.
της πu,ραμ(ο-Jς. Έοα.πα-,ήθησαν
σtλέον τοϋ ένός έκα.τομιμυρίοu 3ολ
λαρί(ι.)Ι'ι κ.αί παλΗς χιλιάι3zς !ο
γά.σψιες ιυρ.ες. υΟτα.·ι οί -:αι•ιίΞς
παρ.εδόθησα.'Ι ::πό ήλε.κτ:ρο,;:-ι.ό
1
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κέντρο της ΙΒΜ κοντά σtό Κά.ί
ρο, έπεΥ.pά.τφΞ μογσ) η ::,,ί:,:')·Ο'J
ξία. 'Όλο: περίv,ε'/α.'Ι κά.πr;ιΙJ; δpα
μ.-:ι.τ: χ.ή άιτcοχ.ιiλuψι.
Δυ1,::,-τuιχιi'Jς, ετιειτα &πό μΞλέsΞς
μηνω,; πά.νω σ:τό ύλιικό τGJV ήλε
κτροv:κων π'Χpατηρήσιεων, δ 86Χ.τωρ " μρ ΓΜχέντ έο-11 λωσΞ 6τ:
οί έπιστήιμονες ρίσ-ιW'/v,.ι προ :i
δι,εξόδοu. «'Ή ή yεωμετρί« τη�
πυραμίδος είΨJΛ ού:η'ΥJΟ'τ:·..ιά. i,¼t·
θα.ι:1μένη, εΙπε, η όπά.ρχzι Χ.ά.πο:ο
μυ,::,-τήιp:ο ά.-,�εξήγητο - πέστε .:ο
&πως θέλετε, άιτcΟΥ.pυψισ• ό, κn.τά.
ρα των Φαραώ, μα.γεία, πά.'Ιτως
όπά.ρχε: έ:κ.εί μέσ,: κάποια δύ·η
μις ·� δπο!::ι. ά,ψ-ηφα, τούς έιπιστη
μ.οι'ιιχούς μα.; νόμους».
'Έτσι ή Π"Jρα.μί.δα. του Χεψρη
'Ιος κρα::(Χ)Ξ\ �ό μυστικό της. Κ:χ.ί
ή ""'φίyyα., ή μu&:'Κη φρουρός tίί:ι'Ι
τά.ψω'Ι της τετάρτη; οu'/α.-nεία.ς,
παραμένει σιωπηλή ...

'Ανάγλυφο
τnc Ι<υβέλnc
Ή Γαλλική Ί\ριχ::ι.:ολογιΧή 'Λ
ποστολή στό Ά ψy α.VιστtιJ'Ι ά%κά.
λuψ�, στή'Ι περ:οχ·η τ ης έλλ-r.νο β::ι,κ-ρια.yi:; πόλεω; " ϊ ΧαΝο•; ;.ι, ,
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1970

1ΛI ΣΟΣ

μιά αιση1μ,ένι17. πλό-.κα (δια.,.ι.,έrφω
26 έκα.τοστώ·ι) με &'Ιά.γλυ1:ρΞς rο.χ
ρ:ι..:,-τ:ά,σε�ς. Ί-Ι σκη-ιή πα.ριστά.·ιΞι
τήν 1θρ:α.μ6ωτική έπί &,ρμ.,α.-;;ος
παρΩ.1.σ� τη; Κυβέλης, μητέρ1.ς
τ�'Ι θ:ιi:)·ι ; α.ί θ�, iς τ�ς φύσzω;:
Το 0,zι-:ι·ι -:ι.� ρμ.. 1., συρομενο·ι &c:o
δύο λέο·ιτ�; κι:ι.ί όδηιyούμ.,ε'ιΙΟV 1.ιπό
πτερωτrι ν:-1.η Υ) όπο:1. Χpα.τi τΧ
·ή·ιία. κ:χ.ί τό χz·ιτρ:, περ·ιά.Ξι πiνω !ΧΠΟ μ�α :,�:;-τ;,:ι;r,χ β pα.χωΊ,
ΠΟ)
'
,
συ:.ι6ολ:ζc:η ορε:νό πέpα..σ:μ:-.ι.. π:.
σω α.πο
, ' το' αρ:.ι.,
" χ β α.1δ'ζε: ι:.� ·1:χ.ς ιz'
,

'

ι �

,

:

έ:ιaκλφ:αι (' γγλιmνιιχ.ή, Π pε
σο·Jreερ:α.•ιή, Μ,zΙ θο-δ:στιΧή, ΣυJVοδ,Χη' κzι. 'Η νωιμενη
εΥJ
,
, κ,). ησισ.
, ) 'J,,;,
πzψώ:1�σα1 ·ιά ένωθουν ύπό :όν
τίrtλο «'ΕικJκιλησία. του Χρ,:στ,:,υ
είς έα.ν Ζηλ17,νδίαν». Τό σχέδ ο
της έγώσεως ύπεγράιφη, Ηλά θά.
χρε:7.,σ1θουν μ,ερ:rι..ά ετη γιά τή-ι
όι.�1Υλή1ρω1σ: τώ·ι 'Ιοι.ι.,:οcών δια:-·1πώ1σ�ωl'/. Ή ενωσις άπΞφα.σί•σ'Jη
«γιi ·ιά Χ7,τc<:πη ·ή ε,χ,y,λησία Νέ
ας Ζη�λ1.·Αδ:1.; ΠΞ,pισσbτερο αιποτε
λε:1μ1.τική στό κήρυy
, μα του Εύ
αγγ�ειι..ίο-J y,αί τήν ύπηρsσία. το,j
Υ.
•
κ.ΟΙ' σ,μο». ΙΤ�α.ι' αι'
·"-Ιp:,στου- στον
πέντε έκΥ.λφίοcι &.νήrι.ουν στή�ι
ι.ιιεγά.λ η δ �α.-κ.λά:δωσ: του Προτ�
στ1.ντισμ,ου, είς τόν όποίαν, ομω·;;,
σ:ιή:ι.ουν ά.π. 1εφά.ptrθiμ,ες «ό:.ιιολο•
y:ες». Μό·ιον οι «Μεθοδ:στα.ί» ύ
ποδια.ιpΟ"}vτ-:ι.: σi 32 α.ίρέσ�ις.
1

1

Οί Χριστιανοί

τιϊc: Β. Ίρλανδίαc:
ρεύ; κρα..τώντ:χ.ς [να &.λεξήλι,ο πά.
νω &:πό τό Χεφοολι της Θ.εα.ς. 'Έ
'ια·ιτ�� του οχήψΧ,τος, ΕΥ!Χς α.λλος
ίφεύς τελεί θυ,σ:α στη·ι κορυψή
βωμου με σκ.αλιοιπάιτια.. Στόν ο·?.ι
pα'Ιό λοομπο.υν ή χcφωπή μορφή
τΟ'j ήλίου, ή ήμ:σέληινος κχί [να
α.στρο. Ή προ:,θήχ,η τώ•ι 5-στpω'Ι
στή θεία παρά.στ!ΧJσ: Χα.ί τό ε',110-υ
μα των ίερέω'Ι (μ,χ,κpυά zσ"θ-);; μ.1
ζώ,·ιη χ,αί μυτερός σκουψος) έπ:
τρέποtJΙν τή ν ύπό•θ,εσι οτι tι πλά.κχ
αύτ·η εfχε είσα.χθη αιπό το έξωτε
ρ:-κό, ά.πό τή? Συρια τι7>'ιl 2.:,ελzυ
-χ.ιδών, τόv 30·1 π.Χ. α.1ωνα.
1

1

·Ένωσι<: Έι<ι<λnσιών

'Από τη Νέα Ζηλχνδία μιετα
δίδ,ετχι οτι α.ι πέν-οε μ,εγαιλύιτ.zρα.ι

Κα..ί πάλι αίμ,χ στή·ι βόρε:ο
:ιl ρ λσ..,ιδία, αύτ'Υ] τή φορα με ιf..
φοp,μή τήν ψt)Ιλά,χισι της βουλευ
τ:νο:ς Μίς Μ-rοφναντέτ Τέ6λιν.
Κ 1.Jθαλ:κοί κα.ί Δι,α'μlα.ρτυρόμ.ε·ιοι
συ'Ι'ε",φούσθη,σαv ε.πί ήμέρ,ες, μέ
απο,τέ1)Jε1:;μ..,χ, νεκρούς 'XJ!Χl τρwμcι.
τίες. Φυ:;,:'Χά., Χά:τω &ntό τ·�φ
θρησrιvευιτ:ιΥ,Ύj δια.ίρεσ:ν (yιά. ,rι·ι
όπο(ΙJ.,ν ξανάγραψε ό «'Ιλ::;6ς,
στό τευχος .Σιεπτεμ6ρ:ου - Όκ �ω6pί,ου 1969) ύπό-.ρχουν αϊτια. :-:ο�
νων;y/4 'ΧJα.ί οίκονομικάι. Ώ:,τ6σ'),
δέν 1vα.•>Ξt VtΧ οε1σπ6ζη, εστω 'Ι.Χί
έπιφα.νειαχ.ά, ή Ηά.χuστ-:ι, χρισΤ.ι.
νική συ�,.ιιrοεριφορά.. τG>'Ι χρι,7'•.α
νων μ,ετα.ξύ τους. Ό κ. Σ,.ωλi;
στήν «'Λποyευμα:τ"Ιή» τή·ι ½ξ�
ψραιπ μ' ενα ξυyλωrt-ο σ--ι.ιίτσο...
1

1970
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τω. Έι, σ,πό τα. χ:ψαικ.τηρι.,
Υ.ά. του ποι ήψι..τα εΙια.ι:
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
'Από ποιο συνταγμα είσαστε
άδερψια,
'Αδφψόc:
λεξη rρεμουλ,αοτ'ή
μεσα στη νυχτα
σαν ψuλλαρακι
νιογέννητο
χαιρέτισμα
πονι:.μc.νο
στόν άερα 'Πού σιrαραζε,
ικεσια
ψιθυρισrη
για βοήθεια
του άνθρωτrου κατάντικρυ
στην άνη.,ι'Τtοpια του.

<cΉλίθιοc πίθnι<οc••

(Τού ])κονλd)

Ό <<Στρατιώτnc))
τοϋ Ούγι<αρέτι
Πεθ:χ..ιε, σ: ήλιι.. :χ.. 2 tτώι, S
δ.:χ..n;μο:; Ίτ:χ)ό:; πr,.ψή: ΓΥ.-:;.
ζε:ππ: Ο' γy 1,pcττ , ό &ποίο:; :ι::
"('Ξ γιά. τό ι c-χυτό του οτ\ ιοιωθε.
σiι .); :χ.,;..ι.-χρ-Jρομ: ιο:; δι:χ..δ) ι.ιι,
τής» γ,.:ι τά. το':1α στρα.ο:χ.. ΓC Ι
κ6:Jμο.
Ελα6:: μ�ρο;, απι ο; σ-φ-χτ ώ
τη;, σ-:όι ποι ψο χαρ1rι,ωμ.:i..-.ω ι
τοϋ πρώ,ου πα.-y,<,ι;•::ψιου πολ εμ,7.,
κ:χ..ί άπό τό�ε εη; β:χ.1θύ; :ρ-�)ε:
ρ v.σμό; κ.υρι�ψχεί στήι πο·η.:J:

:<Κάlθ•ε φυ,).ή πού &JΠοοε.1χ.ιJ<
ται ά,προσά.ρμr,mη, είvα.ι κ.:χ..τ:χ.Ζ κmμε ιη νά έςα;pανισθή. Ό ¼Ι
θρωπο;, ο,πωc: χ.1ί δ δειιόtσ,υp?ς,
εr ια.ι y:χ.,τι:χ..δ;'Χ,,:χ.,σμc ιο-:, ιά χαθη ,
προολcπε. δ δόr,<.τωρ "Αλμιπ φτ
Σεντ Γκιόργκι, δ περ.ψημ,ος Ούγ
γρο:χιμερ.κα.-.ιόc: βιολόιyοc;, πού τι
μήθΥiΥ..ε μc τό pα6είο όμ.πελ το
1937, cπειδή ά ι.::κάιλιυφ.:: τη Β.
τ·,μi ΙΥJ C.
,,Σ,όν μ.σό μ:χ..;; -rολαιή�η, λέει
δ δ6-κ:t'ωp Γχι.όργκ.ι, τά π?.ιδ ά.
στ:λ!()Υτ:χ.. ιά κο.μηθοϋ-.ι ιηστικi,
:ϊώ μέσ-χ σέ 25 χρόιια. οί Ήιω
μέ ιε; Πο) .τεϊ:ε; της 'Αμερικ7jς
ξόδ:ψα. ι 1.000 δ.:;,εκ.ατομιμύρ.χ
δολλάιp.α. γιά τή ι «εθ-ιικ.ή a.μυ,να.»
ή, γ.ά νίχ μιλούμε άκρ.οiστερcι,,
γ:ά τήι Υ:Χ..τ'Υ..σΥJωή μέσωι μ�ι
κη; cξοιτώσεω:;.
0-ί πα.ρ:χ.-τηρήσε.ς αύ,ές, οί γ:
μiτε:; άπόγ ιωση, περιέχο ,τα: σ'
"::: 17 τ:: ) εJ-ϊ:αιο
- β:ο"
"� .ο, τον
, <,'Η). , θια π.θηrχ.ο», πού δ γη,ρ:χ.ιόc; tώ
ρα έπιστή\J,ωΙ ά. :ρ ιέρωσε τίς ήμ
ρε;; αύ-czς στή νεολ/χία.
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«'Εyκα.τέλε:ψα., γ,ρ,οοψε:, την ί
δέα. νά. γράψω για. ήλικιωμένΟ'J;
&νθρώπους. Είνα.ι άιδύvα.το πια. '/�
πεισ{)οϋν. "Ας τούς &φήσουμ,ε ·ιά.
!7νεθάνουν. Μάνο οί πολύ νέο: ί
σως με κα.τα.λοοοουν».
Ή ά.πο,ψαιστι1'J'τικη κα.μ,πη στ·ην
Lστορία. της άινθρωm:ότητος -ypά.
φει δ δcw,τωp Γ-κιόρy-κι- όψείλε
τα.ι στίς κ:υριώτερ,ε.ς ά.να.κ/χ.λύψε:ς
στον τομέα. τοϋ άJθέJ1 !Χ.του κόσμου
-ο,ί ά.κτίνες Χ, τό ηλεκ.τρόν:ο,
ή ρα.δuενέpryεια,
, , τά. -κοάντουμ, η
σχετι-κόιτψα..-----1tού δδηγοϋν στην
κυ,ρια.ρχί'α.. του & νθ,ρώΙJtου επί τω,.
¼οσψ,κ.ων δυ,νά,μεω-ν. Με μ:ιά. τέ
τοια έξουισaία. στα. χέρια. του, δ
αινθρωιπος ε χιει πιά τή δυνα.τότη
τα. νά. δ:α.λέξ'Υ[: Νά. έξαλιείψη 3λΙα. τά. χ,α..-κά., δλε; τίς μά.στιyες
της άΝθρωΙJtάτψος κια.ί μ.α.ζί το�ς
κοοθε δuστυχία.., η vά. έξα.λιειφθ η
δ ί'διος ά.πό προσώπου γης, νά.
μιετα.6:ληiθή σε ένέργ,ε.ια.».
Ό δόκ.τωρ Σέντ Γκ:όργrχ.ι βλέ
π,ε.ι τήν ά.νιθ,ρωrπότ-ητα. των ήμ
, φων
1�,α; να.χη πάρε: τόν μοιρα.ίο rvα
τήψορο. Βλέπει δμως μ:ά. μο'Ι:Χ
,δικη εύκαιιρ� έπ:οιώ:,,εως μιa,;
νέα.ς ά.ρχης, πού μό,νο οί νέαι εί
να.ι ίκα.vοί vά. συλλάοουν προτ.οϋ
νά. εΙν,-,: πολύ ά.ργά.. Γιατί δ α:ι
θρώπιvο; έγκέφα.λο;, ύποι'J'τηρ( ει
δ Ούγγροψφ�κα.νός β:ολόγο;,
ά.ρχί αντα.ς ά.πό την ήλικία των
σ:χράντα. ετών, rπα..γώvει . στήv
προοέγγιση κάθε κα.ινούργια.ς ί
δέ,ας. Γι' αύτό κια.ί ευχετα..ι, κα.ι
ζηιτ:,εί, νά. σ.uιvα.χθη δλόrι,ληρη ή
νιεολα.ία, νά. συλλοοο -η κα.ί vά. θtέση
σ' έψα.ρμογή τό Σύvτ::ιγμα. τοϋ
μιελλοντ�'Κοϋ κόσμου-.
Ποιές θά. είναι: οί νέες &.ρχες
της πολιτείας τοϋ μέλλοντος; Ό
δόκτω,ρ Σέντ Γ'Κιόρyικι: π,αφ,μ,ε_?(1

1

ζει κάθε θρησκεί,α. κα.ί κάθε ηΘ· ·:
κή, μέ λύ-πη του, &ιλλά. έπ,ειδr,
, κα.τα.' τ...,).,
καιμ.μια..' θρησ-ΥJεια,
,1 1ιω, μη του, δέ·ι μπορεί νά είv!Χ.ι κχ
θ�λ:'Κή. Ή έπιστ·ήμη, πού τήv 5μνεί σ'J.Υ ίδεα.λ:στή;, προσφέp!;ι,
κοοι μό•ιο α.ύτ-ή, σ.,γ οχι τό πρότυ
πο τοϋ ·ιέοο κόσμου, δπωσ-δήrτcοτε
δμ ,ω; τό -rο11εϋμα. κ,χί τίς μεθόδΟ'Jς,
ιπού θ'λ έntι.:ρέψcrJν στον α.'ίθpωπο
ν' ±νσ.κ¼λύψη τό πρότυπο ,-/,τ6.
Άπο τόν «'ΗλίΙθιο πίθηικο)), 8μως, ή νεολα.ία., πού έξυμνιεϊτ,-,ι
&,πό τον γ'Υ[ραιό αυτόν ειπισtή,..,ι,ο
να., &-ά. συy,φα.τήσ,η 1μ,!ηο τη:ν α�
•vφη τοϋ Π'α.pόvτο;. Ί'ίΘετ¼ι δμως
τό έ.ρώr�:η�μα, αν &ά. εΙνα.ι σε θέση
ν' ά. vτλήση δύναμη κ,α.ί ν' ά.να..λά
ο η τίς εύθυνες της για. τό μiλ
λον, πού εΙνα.ι, άλλωστε, τ,ελεί1ως
δικό της.
1

Μία αλλn γη
στό Σύμπαν

υF>ια; και: ιούργιος πλv:-ιήτ·ης
----Π'ιθ,-.νό·ι μέ τίς ίδιες ά.ναλογίες
ιπρός τή Γη- ±νεΚΥ.Χ.λύιrρθ η, Jϊ::>
νιεψέλω�α. του Κοορ•ι<ι(νου, πού &.
πέχε: εξ χιλιά.δες ετη ψωrtός ά.t
ι ?
μα.ς, κα.ί φυ,�ικά. βpίσκ.εται πι:λλύ
πέροον του -ήλ:..α.κοϋ μ,α.ς σιητήμ-χ
τος. Ό νέος πλα.vήτης περ:ψί,ρ-ε
τα.ι σέ έοδομήντα. έ.πτά. ·ήμέpες
'
περι' το' :1 υΗλιό του, ιπου' στη·ι
,
πρ,α-χ.εψεvη περuπτωσι πpό'Υ.ει't'¼ι
,
ιτcερί ά.στέρο; πούιλ,σα..p. Ή έΥJΠλη
'Ι.ϊ:ι-κή ,-,ύτή ά,vα.κά.λυφις εyινε άιπό
τό ρσ.δ,οιτηλιεισ"'ι,όιπιο του Άρετισί,μ
πο του Πό1pτοι-ΡίΥ,ο, πού είηι
κα..ί τό μ,εγcr,λvτερο ,οϋ κοομο:>.
Τό τεράJστιv παρα.6ολοειδές με
αλλικό πλέγιμα, το"J, πού ·ή δι:i
μιετρός του είναι 350 π.εpίπου μi
τρχ 'ΥjtJ,Π•ψεί VΓJ. συλλά.οη τίς 'Υ)ΑΕ
κτpομια.γν-ητικες &ιχ:tινοοολίες τίς
1
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προερχόμενες ά.πό τίς &.πώτερες
ά.6ύσσους του κδ�μου. Τό τηλz0"",ιόιπιο αύτό κα�εσκιευά.σθη ύπό
τή·ι έπί6λειψι επιστημόνων wfJ
Πσ,ΝεπιστημίΟ'J Κόρνελλ τG>ν Η.
Π. . έν συνεργα.σίq. μέ τό ά.μείχ
κα.νικο 'Υπουργείο 'Αμύνης.
' πό τά. πρcmα.τα.Ρ",ιτικά στο:
χεία πού συινiλέγφοον πpακΙΥΙtτzι
8τ: δ πλανήτης ΝΡ 0532 εrνα.ι
παλύ Gερμός. Ή μέση του θερψ>
κρσ..σία. πρέπει να εr vα.ι μεγα.λύ
τερ άιπό τήν συναιντωμένη έπι
της ' ροδίτης καλ γιά. τόν λ6γο αύτον είvα.ι ά.συμ6ί6α.στος μέ
τήν ϋ.πα.ρξι ζωης ύπο τήν μορψη
πού βρίσκ.ομ,ε στή Γη. ' λλά. κ1-t
α:ν &.κόμη πα.ρα.ιδεχόμιαιστε πω�
στόν πλ,α,νήtη α.ύτοv ζοϋσα. J 1$·ιτα.
νοήμ.ονα. δπως δ α.νθρωιπος, θά. ·η
w.ν έξαιιρ,ετικά δύσ�χ.ολο, α.ν μή
οοδύνα.το νά. έπικοιW!)νήισουν μα.ζί
μας. υΕνα. μήνυμα &ιπcmελλόμ,ε
V'Ο άιπό τήν Γη θά. χρεια.ζότw; εξ
χιλιά.δες χρόνια. γιά. να. ψτά.�η
στόν προορισμό του. Και ψυσ�κά
θά. χρεια.ζότα•ν ')(Jαι άλλες εξ χ:
λιοοδες Χιρόνια. γuά. την &ιπά. τ-ησ:.
1

1ι

Ή δίκη τηc
λαιμητόμου

'Εν οψε: νέας συζ-ητή1:;:εως γι-χ
τηv κα.τάργησι της θα.ν�α,τικης
ποινης στή Γαιλλία. οοπο τή·ι Β:; J
λή, δ�εξήχθη δημοσία. r,υζ'ήτη:;ις
άmό τήν τψεό�ρα.σ:.
Κα.τά. τ+ιν δ:ά.ροοε:α. τη; j�:rι
τήσεως α-ύτης έvώιπιον της μ:
κ.ρης bθόνης, δόθ'ΥjΙκα.ν ση.τι,στ:
κά στοιχεία., πού, οπως πάντα.,
έρμψεύθηχ,α.ν mτά. τού; πιο δι:χ.
φόρους τρόπους.
τα.σσόμε·ιοι
ύ-πέρ της κα.τα.ριyήσεως της θα.·ια
τικης ποινής όπεστήριξα.γ ο:. ,
φό6ος της λαιμητόμου δέν εχε:

οι
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κ.:φμιά. έιπί,δρσ..ση πά.νω στούς �,
λοφ όvους, ενώ ά.πό τή·ι α.λλη έπ:
δρa πά.νω στίς ά.ποφά.σεις τGχι ε
νόρκωγ, κ.άvο•ιτάς τους vά. .,\ιi
Χ'ΙΟ'.ΥΙ γιά. έλα,ψρuντ�κά, ώστε ·ιά.
μήν πά.ροU"Ι τήν εύθύνη μιας κχ
cα.δίκ11ς σέ θά.να.το.
Ό γνωσ�τός Γά.λλο; ποι•·;ικολό
γος ' λ,μnτ-έρ Νώ, ά.ντέκρουσε οtι
ή λια.ψηrcbμος μπορεί νά. παρσ..οει
γμα.τίlση, τογίζοντας &ντίθ,ετα. οτι
πpέ'Πει γά, θεωρηιθή ώς 5vειδ,ς
της κο�νωνία.ς μα.ς.
Πρός γενική κα.τάιπληξι, ύιπε
σ.τήριξε τη'Ι σ--,wπψ.ότη;cα. της θα.
να:τικης πο:•;ης δ ίερεύς των πο:
νικών φυλακών του Πα.ρ,ισ:οϋ, 1vi
-cερ τε6ογιώ, πού ύπηρετεί έ.πί
24 τώpα. χρό·ιια. στή θέση, α.ύ-:ή
κα.ί εχει παρσ..στ� ως τώρ>J.
σtYj'I έκ.τέ.λεσ: 110 κα.τα.δίΥ,ω'ι.
- Πιστεύω στήν ίδέα. τοϋ Π'J.
ρ>J.δ.ειγμα.τισμου, πού στ ρίζει tY)'i
εσχάτη τω-ι πο:νω·ι, εδήιλω.σ.ε δ
οοίδΞσι,μώταιτος Ντε6ογιώ.
Ή πρόεδρος του Συνδέσμο·>
"Ι,>J.τά. τη; θαι-ητικ.ης ποινης κ.
Γ1εωργία Β:εν'Ιέ, πού μετείχε στη
συζήτησι α.ύτη στρογγυλής τρα.
πέ.ζης, δέν κα.τώφ,Gωσ.ε νά. συγ
κρα.τήση τη'! ά.γα.νά. y,,τ-η.σί τη; ϋ
στερα. ά,,πό α.ύτή τή σα.ψη δήλω
σ�.
- Δέ-ι μπορώ νά έ-V'ιοφω, ·,tά.
τερ_, του ψώνα.ξε, πως εΙ,ιαι ου
ΨΥ.Jtbν εν:χ.ς ίερωμένο; 'Ια. ύποσtη
ρ[ζη τη'Ι πο:νή του θσ.ι·ιάτου. Ή
θα.νάτωσις έγός &.vθρώπου J:;,;rr.ε
λεί ά.πάντηση στό ειuημα. μέ
1/α. α.λλο εγκλημα. ϊσης βαρύτ 't�.
'Ειyω &πtό μέρους μου α.ρ·ιοϋ;.ι,α:
vά πληpώνω δψίους.
-Ή έκκλ ησία. περ:ωρ:σθηκ.ε
νά. &πα.ντψη δ Ντε6ογιώ, &φή·ιει
στίς κυ6ψrήσεις τό κr..ιιθηκον νi

z-
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προ:πα.τεύουιν τήv χιοινυ)'Αα.. Κα.ί
yιά μένα. ·ή προστοοσία. της Χ?'.
rνωνία.s; είν.χ.ι ενα, Οέμα Υ.εφαιλα:ω
δες.

Έι<nαίδευσιc
οiι<ουμενιι<ή
Ό δόΥ.τωp Γχ:Γ,c1ζέπ.πz Γκ,iσ,.c,
δ:zυθυv-ής της ίτ:χ.λ:0ι..η; « Ν ::,:ς
εποχrις»,
μi ά.vα.φeιpά. του σ:1.
Ι
Ί- ·ιω,;.1,έ v,,:, 'Έθ·ιη, είσηyείτα.::
1) Α ί χ,υοεp•ιήσει; τιί)•ι έθ·ιι�>·ι
τι:;ij ΟΠΕ ·ιi ε·ιδι,:,φzpθουv J;τ:εp
τη; δ r;,μο,:,,:ιεύσzως ειδήσεων γ �
τήν δρα.,:πηp:ό-τr; τα. των ΊΙ·ιωμ.έ
νω·ι Έθ•vων καί τrι; Οv·ιk.,,ι.?,
χά.p:•ι ά.'ια.πτύξεω; ψυχολογ.?.:
δ:εθνου; συ·ιεpγα.σ:α; κα.ί κc.ι.η
νοή,σεως. Σ-frι-uzpα., λέγz•ι, δ τι11;τ:Γ,;
δ:αθέτε: δuσα.·ιά.λeιγο·ι χώpον y .ό:
εγΥ..λήματα. Χα.ί σκά.νιο,α.,λα,, έ,γ(, ;1
πα.pα.,:,,:ωιπa.. τήν επ'Jιχοδ::ι·μη:ι·, η
δpΜτηp:ότητα τώv όpγα.vισμ,ω·ι
του ΟΗΈ.
'
'
·ι:: η •.
.
Ία. συ,Ίτc.ι.-,
2) 'Η Ο'U'ΙΕΟΙΚΟ
1
Ψ'J. εγχ ειpίδ:ον γ:ά, τήν δ: δe,ι.,σκα.
λία. των θzμελιωδών στο:χzίιιγι
του ΟΗΕ στά α-χολεία. Σ' e,ι/.ι·;ό
το βιο,λιο θά, επpεπz νά πεpι±χε
τα.: καί 1.1,:ά, συvοπτ:Υ.ή πα.γχ?
σμ:ο; ίστοp:α., ά.πηλλ-α.yμiνη iπ?
τίς \J.ΟVι:ψέρz:ες Χ7.ί δ•:οοστρεδλι!,
σεις των δι?.ψόpωv εθν:γ.:σ�μω·ι
Θά. lπpεπε, έπ:σr�, ·ιά πεp:Αη
φθη ά.•;τ:ΥJΞl1J.Ξ.Υ:κή εκθεσ:ς i':Ξr'l
τών φ:λο,σοψικώ·ι συστηιμάιtω·ι ·ι..α.l
τG>·ι θpηι:rχειG>ν, μέ συγΥ.p:-::·ι.ή
μιελέτη τιwv, ωισ�τε οί νέ(): νά. :;υ
vηθί σουν στήν ίδέα. της πα.yκο0;.1,:ι:;υ, ά:δ, ελψότηrtο; Υο7..ί γ' σ..ποψι.
Χp-UιVθυυV άπό την κc.ι.λλιεpγου1..1,ε
'1η w.το τού; κληp:κούς μ:.σ7.Αf.Γ,
δοξία.
,,Είναι ά.νά.γγ.η, γpά.ι:ρει σπj ι
1

1

ά.vαψοpά. του δ δόΥ.τω Ι'"Κά.01)(,(), ·ιχ
ά.pχίσηι μιά νέα έκπα.ίlδευσις. 'Ε,;.171iαιίδ>εuσις οιιιοuμε·ι:Χή, πλα.νητ:
Χή, δ:ό�ι μόνοι v δτα.ι·ι ά.pχίση rι ·ιε6της •ιά, συνα.::,θά,·;ετα.ι δτι ΊJ Γ·η θχ
�πιζ ήση ιbς ένότη;, θά, παpα,μψ
σθοϋ·ι οί τpα.γ:κ�; πα.pε.νΒέι'J'Ξ.:ς
τώ·ι πολέμ..ω·ι χα.ί των ΕΙΠ'- ια,:;-,·i
σιzων». Ο>ί ·ιέ.ο:
πρέπει V7.
πp::ισχνα.τολ:σθου·ι στο δρα.μα. � ·ιά;
ά.ληθι·ιά. ά.ν'ίJpώrπ:νοu μέλλονrrος 7ί
χουμεν:•..ιης σu,vεpyc.ι,σίια.ς, στi;, π,Ξ-5μ,-χ της π,y.γκοσμίο:.ι ά.1δελφ6ιτ:ητο ;,,
Μία πα.λύ εύγενιΥ.'Υ,l ίδέ'Χ...

ιw-;

Κουνέλια
καί. .. ανθρωποι

'Έypα.ιψε άJθηνC1.ϊκ.ή εψημερ,:δχ:

«Κουνελστροφεί:ο "διά τήν πελα
τεία" διαθέτ�ι τα5έρνα τοϋ Αίγάλε.ω.
Μόλις δ πελάτης δείξη τό κοονέλι,
πού τοϋ άρέσει, δ μάγειρας τό <'φ
πάζει άπό τά αύτιά και τό τοποθε
τεί: στή ζυγαριά.
'Έπει-τα είναι ή ωρα τοϋ «καράτε».
"Αν τό κουνέλι. . . ζήση μετά τ'ήν
πρώτη προσπάθεια τοϋ σέψ, δ πελά
της εχει δικαίωμα νά ψάη και δεύ
τερο κουνέλι, τζάμπα!

,Δέv πρέπει νά, ε[,,,α,ι κ.α.ί τό-σο
...'Χι'J θr;τι κο το θ'έα.:μα. του κ.αυ
vελιο:J, φeι,·ιzυο:.ιένου μέ ,.τύπη:.1,1,
·
, zΊωπιον
, ,
'
··π
κ 'Υ,pα.τz,
του- πει).α.του.
.
εινα.:;
Βέβαια., ή κρ,εωφα.γί.e,ι,, πp:ιϋπο
θέτει μ,ιά, δόσ: σΧληpότη�τος. Άλ
ιά. ύπ ipχουv Χλ:ψ1.rι.ώισ�ε ις. . .
1

Άνα{nτώνταc
τήν Κιβωτό

Ό Γά.Ιλiλος �ξερωνηrtής Φεp
νάpντ Να.6α.ppά. πpότκιειτα,ι νά, δι
εν,ε.pγήση εpιευνες Ύ'ιά, την «Κι
οωrτ:ό του Νώε» στο οpος 'Αρ,οc
ρά.1,. Είχε βpη προ 15 ετων λεί
ψα.να ξuλι είια.ς ΟΙέ μ,ιά, χαpάιδιρα. χαί
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ύιπιοστηρίζιε� δτι προέρχοντα.ι άπό
τή·ι Κι6ωτό, πρα.γμα πού τον βοή
θησε νά. συλλέξη ενα έκcι1tομι,w
ρ:ο δολλάρια γισ, τήν καινούργια.
άποιπrιλ·ή του. Παλλοί, ομω.;, εί
ναι έ'Κιείνο: πού ά.μιφι6ά.λλουν γιά.
τά. λ,εyόμιενα. τοϋ α.6αρρά. Ό δό
κτωρ Φρέλ:χ Ρέννυ, τοϋ πα11επι
στη,μίου τη; Πενσυ�6α.νLας, ύπο
στηρίζει δτι τίποτε δεν εΙνα.: οοδύ
·ια.το στήν ιστορί?., ά!λιλά. ε•ια. πρα.
γμ,1. πού ά,πι;,χλείει έν-σελώς εινα.ι
ή πιθα.νότηι; νά. ύπ:χ.ρχου·ι ύπο
λείμ,μ,σ..τα. τrς Ι ι6ωτοϋ τοϋ ώε.
Ό δρ. Ρέν ιυ ά.πέδειξε 8,ι τά. ξ,j
λι να. ύπολείμμn.τα πού ύπε6λ ήΟ η 
σα.ν σε ρα.διο:χrλ.τινολογ :-κή έξέτα
σι ά.νήκουν σε ψά. χρονα)ny :rκή
rοερίοδο γύρω ά.πό τό 560 π.Χ.,
ένώ εί·ια•. γνωστό δτι ό κ.α.τα.κ.λυ
σμός εγιν� &.ρrχ.ετες χιλιάδες χρό
ψα, πρίν &.πό τfι·ι γέννφι τοϋ
, ριστοϋ.
Έξ α.λλου, ό χ,α.'θη,yητής τοϋ
Πα.ν1aπιστημίου Τ ών • όπκ.ινς
των σηιμ:τι-χιών γλωσσών κα.ί δια.
κεκρψένος έ'!Όιστήμων, ύποστηρί
ζ:ι, δτι ,το σtpαγμc1,::κό ορος, �α.
,
ρα.τ βρ:ισ�κ.ετα.ι στη·ι εκτετ,α.μενη
περιοχή της Άρ,,.uενίας, ένώ τό ο
ρος πού lχει α.ύτήν τήν όνομα.σlα.
σήμερα. λέγετα.ι 'Αρα.pά..τ, μο,ά.
τ-ην έπίσκιεψι τών π,ώτω,·1 Εύρωπα.ίων τουριστών πού �φθα.σα.ν
στήν Μέση ' να.τολή κ.α.ί �τα.•1 ά
κα.τα.τόπιστοι γεωγρα ι'Κά.. "Αν
ύιιtά.ρχη ά.Χόμη ή Κιοωτός τοϋ
ώε, -rο:1στεύ.ει ό Άμ,φιιχ.α.vός κα., ' πρεπε:
γα,' βpισ-ΝΕ,
'
θ "fr(ψrjζ,
' α.υτη
τα.ι κ.άιπου μεταξύ τοϋ Κουρδι:-::ι.·1
κα.ιί της ά.ν,χταλι-κης η δυτι-κης
pμενίια.ς.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΆΦΟ�
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fΕΩΡΓΙΟΣ Γ4Ρ4Ν ΤΖΙΩΤUΣ
Τήν 16ην 'Ιcυλιοu �yκατεΛcιιvε ,ον
yήινοv βιοv δ Γεωρyιος Γαραvτζιώ
της, εύσυvε(δητος και ακα.,ιατος έρ-

yατης τοϋ Πνεύματος "αι της άvθρω
ττινης άλληλεyyύη:;. '!Ξ.,τί μακρά ίiτη
nροσεφερι: τάς ιΊ,τηρεσίας τοu εις τήν
Καλαμάταν, ώς Διευθuντής f"Ει τίiς
Τραπέζης 'Εμnορικης Πίστεως καί
μέλος πολλων φιλχ,θρωπικ!.)v 'lδου
μάτων, ,τρωτοπόρος είς ,τασαν φιλο
πρόοδοv καί φιλάλληλυν κινησι\. 'Εy
κσ:τασταθείς άnό τινωv έτων '.ίc 'Α
θήνας, ά,τεσ,τασε τήv έκτίμησιv καί
άyάπην όλων οσων εϊχον τήv εύτυ
χίαν ,,ά τον γνωρίσουν.
'Η «Σημαία» ,ης Καλαμάτας yοα
φει: «'Ως άνθρωπος ο Γαραντζιωτης
συνεκεντρωνεν δλας τάς άρετάς τοϋ
καλοϋ καί άyαθοϋ άνθρωnοu, 11 bέ
πνευμσ:τική καλλιέργεια :χύτοϋ ητο
άνωτέροu έ,τι,τέδοu. 'Ακέραιος χαρα
κτήρ. 'Αδάμας καλωσύvης. Σnανί?υ
ηθοuς άνθρωπος με την ττλήρη σημα
σίαν της λέξεως».
�Ας είναι φωτειvος δ βια; του ε·ς
τόν πνευματικόν κο:::ιμοv, &πως υτηρ
ξεν έnί της Γης, Ό ,,, Ιλισός», τσϋ
δ,τοίοu ητο θερμός φίλος, συλΛ.LΥΤ"ε;
ται τά μέλη της οίκοyενείας τω καί
τούς πολυ,τληθεϊς φίλους ,ου.
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1

ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ

1

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

Τά Γραφεϊα τοϋ «Ίλισοϋ», Δραyα
-τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
·θμωνος), εtναι άνοικτα μόνον κάθε
Δευτέρα καl Παρασκευ'ή 1Ο - 12 π,μ,

Τεύχη «'Ιλισοϋ», τόμοι και βι!bλία,
στό Βι5λιο,τωλεϊον 'Αντωνίου Στυλια
νοϋ, Λεμεσός,

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
ΠαρακαλοGμεν άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς την διεύθυν
·σιν: «Κωστην Μελισσαρόπουλοv, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». '.-\πο
στολαl μέ τραπεζιτικάς έπιταyάς η
!ντολάς, μας 1'Jυσκολεύουν. Νά :χvα
yράφcται καθαρά τό όναuατεπώνι..
μον και ή διεύθυνσις του άποστολέως,
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων έτων δρχ.
60, Τιμή τεύχους δρχ, 1 Ο,
Δέν ι'Jπάρχουν μεμονωμένα τευχη
ύπ' άριθ, 2-5, 7-9, 11-12, 1518, 23, 25-26, 28- 30, 32-33, 40,
44, 49 - 50, 55-58, οϋτε τόμοι 1957
-1959, 1962, 1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύ,<η άποστ:χλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
ά,τό τό Ταχυδρομεϊον μέ. την σηι,ιείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος», Πα
ρακαλοϋvται !$σοι τούς yvωριζουv νά
τούς ειδο,τοιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των,
ΑθΗΝΩΝ:
Κοσμας Δημητριάδης, Πανεπιστη
μίου 44. Νικ. Παναγιωτόπουλος, Δ.
'Αρεο,ταyίτου 17, Πειραιεύς,

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ Β ΙΟΝ
Μιχ, "Ακρατος, 'Αθηναι.
Γ. Γαραντζιώτης, Άθηναι,
Πέτρος Σιορ5ανές, Λάρισα.
ΒΙΒΛΙΛ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(μέ τή σειρά λήψεως)
'Αλέξ. Φ. Τζαζόπουλος- 'Επl του Τε
κτονισμοϋ ώς θρησκείας άyνώστου
καl είς αύτούς τούς Τέκτονας, 'Α
θηναι 1970,
Διαλεχτή Ζευγώλη - Γλέζου : Τά
δύο φεγγάρια (Ποιήματα). 'Αθήνα
1970,
Γεώργιος Πυρουνάκης: Μέ τούς νέους
(Προ5λήματα έκκλησιαστικά, κοι
νωνικά). 1970,
Νικόλαος Α. Μαρyιωρης: Πατά"tιος,
ό ταπεινός έξ Αίyύπτου φιλόσοφος
καί 'Όσιος. 'Αθηναι 1970.
Νίκη Λοιζίδη : Τό θέατρο του Σά
μουελ Μπέκετ. 'Αθήνα 1970.
Δημήτρης Βαλασκαντζης: Ποιήματα.
'Αθήνα 1969,
Εtρήνη Παναyη - Τσούλλη· Τοϋ 110λέμου (Ποιήματα). Λευκωσία 1969.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ:

Γιάννος Γ. Γεωρyόπουλος: Τό τρα
γούδι τοϋ yυρισμοG, Σέρρες \ 970.

Μανος 'Αναγνωστόπουλος, 13ασ.
ΗΟλyας 66β, Θεσ/vίκη. Άθ, ι'ι\αρι
νακος, Ζευγολατιό Μe.σσηνίας. Γεώρy,
nεζ[ρης, 'Αριστοφάνους 19, 'Έδεσα.

'Έρ5η Κυρηναίου
('Αλκμήνη Γ.
Μπρουζιώτη): 'Εκ δυσμων πρός
'Ανατολάς (Ποιήματα). Καρδίτσα
1970.

r
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Κώστας Γ. Μ[σιος- 'Εωθινό (Πο ή
ματα). 'Αθηναι 1969. Νη,rενθη
(Ποιήματα). 'Αθηναι 1970.
'Η άλήθεια ,τερ\ Τεκτονισμcu. Π,χφα
1970.
Γεώργιος Γεωργαλiiς: Πυρηνική Εί
ρήνη ιr,1χ ΙΙU(lί',ιιι,ι) Έγχ.:•ρί
διον Τεχνικης τοϋ Σιω,τηλοϋ Πο
λέμου. 'Αθηναι 1970.
Σον.:.rα
'Αναστάσης
Βιστωνlτης
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1970.
Ρίτα Μηλιώρη · Τό πορτραϊτο της
Κυρίας (Ποιήματα), 'Αθήνα 1970.
Λοόλα Δ. Κωνσταντινίδου. Κϋμα της
σκέψης μου (Ποιήματα). 'Αθ-,να
1970.
Φlλιιrτπος Κ. Φάλμ,τος- Βιι5λιογρα:ψία
Φραγκοχιώτικης φιλολογίας, '1 ωλ
κός 1970.
Χρηστος Βουνiiς- Εϋθυμα καl ΣοΡοα
ρά Κεφαλονήτικα 'Αφηγήματα. Πά
τρα 1970.
Ζάχος Σα:μολαδiiς: 'Η άτοι�ική /:νέο
γεια στό ,τνεϋμα. ΘεσσαλοJίκη
1970.
Ζάχος Σαμολαδiiς : •ο άθλητισμός
στό ,τνεϋμα. Θεσσαλονίκη 1970
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
'Ορίζοντες ('Ιαν.. Μάρτ. 70).
'0 Κ όσμος της Ψυχης ('Απρ. 70).
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορείου 'Ελλάδος (Μάρτ. • 'Απρ. 70).
Δελτίον Πρακτορείου Πνευμcr.ικης
Συνεργασίας (Μάρτ.. 'Απρ. 701.
Σάλπισμα ('Απρ.• Μάιος 70, 'lοόν.
· 'lούλ. 70).
Νέα Σύνορα ('Απρ. . 'lούν. 70).
Διεθνής Συνεργασία, 'Εκδοσις 'ΕΆλ.
Συνδέσμου ΟΗΕ (Μαιος 70).
Κρίκος (Μάιος 70, 'Ιοόν. 70).
Παρουσία (Μαιος 70).
'Η Χαραυγή της 'Αληθείας (Μαι.:χ;
70, 'lούν. 70).
Σμύρνα (Μάιος 70, 'lοόν. 70).
Δασιι-.ά Χρονικά ('Απρ. · Μάιος 70,
'Ιούν. 70).
Πνευματικ'ή Κύ,τρος ('lούν. 70, •ιο::λ.
· Μγ. 70).

303

'Εκδότης-Διευθυντής
Κ. Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έflνικης Τραπέζης 3 - Φιλοθέη
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Ποσειδ<ονος 51 - Π Φαληρον
,.r...V..V.•A�A,,W.V.V••NλfVΛ/fιιV./HNH.1'1.,Aw'\'w�*.l'Λv.M\ι

Χρονικά Αtσθητικης, 'Ετήσιον Δελ
τιαν 'Ελλην. 'Εταιρείας Αίσθητι
κης, τόμ. Βος, 'Αθηναι 1969.
•ο Φυσιολάτρης ('lούν. 70, 'Ιούλ. ΊΟ)
'Ηπειρωτική 'Εστία (Μάρτ. · Άπρ.
ΊΟ).
1 ΙΜΗ ΣΤΗΝ Κα ΖΕΠΑ ΔΟ'fΚΑ
Εύχαρίστως έ.,τληροψορήθημεν &rι
δ κ. Δήμαρχος 'Αθηναίων άπένειμε
δί,τλωμα καί χρυσοϋν μετάλλιον Fίς
τήν Καν Ζετα Δούκα, διά τήν 25ετη
κοινωνικήν καl φιλανθρωπικην δρασιν
της, Συγχαίρομεν καί ε.ύχόμεθα ταχί
στην ά,τοκαταστασιν της ύγείας τΙJς.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ»
Άλεξανδρούπολις: Σ. Πεσσάχ
'Αιμμόχωσ1cς: Άνδ. Τοόκκος.
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος.
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας.
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλfις.
Ήράκλε:ον: Λ. Κουντfις.
Θεσσαλονl'<τι: Γ. Βαρδνος.
Καλαμάτα: Ά Οίκονομόnουλος
Κάλυμνος: Δρ. Κωλέπnς.
Κοζάνη: Σ..-έλλα Τσιοnάνου.
Λαμία: Εύ. Παnαντων,ου.
Λάρισα: Π. 'Αργυρόπουλος.
Λεμεσός: 'Ι\ντ. Στυλιανου.
Λευκωσία; 'Αχ. Ζαβαλλfις.
Μυτιλήνη: r. Κακαδέλλnς.
Ξάνθη: Ευελπις Ράνος.
Πάτραι: 'Λθ Κοvτοσάκις.
Πάφος: Κ Καθnζιώτnς.
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης.
Συρος: ;Ι. Ζαραφωνlτnς.
Χαλκίς: 'Ι ι.>. Χριστοβασίλnς.
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ΤΕΥΧΟΥΣ
Σελ.

Σαράντος Παυλέας: Πόσες ήιμέρες... Γιορτn Cά γίνn ό κόσμος 225
Άλέξ.Φ. Τζοζόπουλος:

'Αντιτεκ
ι τονικοί Παραλογισμοί ...... 227

Κρισναμοϋρτι: Διαλογισμός Ί<'αi, όνειρα
'Έλ. Π. Μnλαβάτσκυ:

237
241

Ή Μετενσάρi
κwσn
,

249

Αίμιλία .. Ιβου: ΆΑνάμε,σα Γfiς καi Ούραv-:,ϋ

Τό 94ov Παγκόσμιον Συνέοδριον τfiς Θεοσοφ1ιάΊς 'Εταιρίας . . .. 250
• 1 wάvva Δρίβα - Μαραβελiίιδου: ιΚαλnσπέρα ............

256

Δnμ. Α. · ΙwαvνίΙδης: Ή ,έσwτερικ'l'ι. παράδοσις

257

Λούλα Δ. Κωνσταvτινίδου : ·Ανάτασn .......

260

Ζέττα Δού,κα: Ή άλυσί'δα

260

n . .Μnελούσης:

Πρός την rΓνωσιν διά τfiς Άρετfiς ............ 261

Σοφία 'Άντζακα: «Ό Πρόγονος» τοϋ κ "Αγγ. Τερζάκn .... 265
R.

r.

ΆΘ
, ανασόπουλος: Καθ. Γ. iΠαπαχατζrί <(Είσα,γωγή στην

ικοσμοθεwρία μιδς ιμεγάλnς έποχfiς ατn

Δύσn))

(Βιβλιο271

ικρισία)
·Αποκόμματα:

·Αστροvοιμιικn

θεώρnσις τiΊς r'�:...ιέι:: ας

έορτα-

σμοϋ τοϋ Πάσχα. Ή βασιλεία τοϋ 'Α'. τίχριστου. Τό φαι
νόμενο τfiς βίας ..... ...... ...... ......

... .... .. 275

Χρονιικά

289

Γεώργιος raραντζιώmς
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Π Ρ ΜΕΝΕΙ ΔΡΑΧ. 60
( Έξωτερικου $ 2,50)
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θερpωι;: nαρα.καλουνται
i άγαnητοi δυνδραμηταi
Να ΣΤΕΙΛΟΥ

ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

χωρiι;: άναβολn
ΚΑΙ
Α ΕΓΓΡ ΨΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ n
να μδι;: δτείλουν διευθύν6ειι;: ύτιοψηφίωv
δυνδροpητωιv, γ�α να τους: ιnείλ ωμε τεύχη . •
εί-γματα πaρελθόντων έτων δωρεάν.
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