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Ό κοτακτnτήc άλλων
είναι δυνατόc·
άλλά ό κατακτnτήc
τοϋ ϊδιου τοϋ έαυτοϋ του
είναι κρατοιόc.
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Σύμβολα καί θρύλοι ο-ιό
πνε ϋμα -ιών Χρισι-ουyέννων
Της Mattie Luise Moore
Τό πνείίμα των ριστουγέννωv
μας ει, χετuι άπό μερικά r ί μοολα,
ΠΟ'U εχουν συνδυασ{}η Π�)ίγ
από
πολίrν καιρό μέ τελετές της επσ
χης. Τά σύμουλα αυτά αποκαλύ
πτουν την ϋα{}μιαία άνάπτυ�ι τών
οασικων ίδεων που ύποοάλλονται
συνεχω; σέ νέες ερμηνείες. Τά
Χριστοιύγεννα {}ά 1jταv ή μεγαλύ
τερη πνευματική πείρα αν {}ά
μπορούσαμε νά γίνωμε δεκτικοί
στ,1v επαφ1Ί τοϋ {}ρύλου ποί., πε
ριϋάλλει αύτόν τόν έορτασμό.
έν εχει σημασία αν τά σί•μοολα
των Χριστουγέν1·ων επήγασαν
τά ' νατολικά ε&νη καί σέ
προχριστιανικους χρόνους. ' νή
κουν σέ ενα παγκόσμιο πρότυπο
ώραίων άναμνήσε(.\)\•. Μας λένε

απ'

πώ; ό αν{}ρωπος αύτομάτως πάν
τα άγαπα τό ώραίο κι' επι{}υμεί
νά κάνη τό καλό. Μεγάλες κι' εύ
γενικές ψυχές ε'ζησαν κι' εργά
σ&ηκαν αίωνες πρίν από τό {}αυ
μα nϊ; Βηθλεέμ. Δέν ύπάρχει
αρχαίο καλό και σύγχρονο καλό.
ύπάρχει μόνο ή 'ίδια ή καλωσύνη
ποιύ κι,νείται μέσα στό χρό-νο.
Πολλέ; παράξενες συνή{}ω:ς ;ωί
περίεργες ίεροτελεστίες συναντή
{
}ηκαν καί άνιακατεύτψων. Και
εΙναι πραγματι"/4α {}αυμαστό καί
ώραίο αν κάποιο κομμάτι από τά
Χριστούγεννά μας iΊρθε άπ' την
'Αρχαία 'ίγυπτο, r'J τη ν Ίν6ία,
η τ ην 'Αφρική, 11 ιlκ όμη κι' άπό
τη1,• μακρυνή Κίνα. Αύτές εΙναι
χώρες πάνω στόν χάρτη, άλλά οί
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ανιθρωποι πού τις κατοικούν ε1ναι
ενα δημισύργημα τού Θεοιϋ.
Lτήν καρδιά και στ11v ψυχή τους
οί ελπίδες καί οί φόβοι τους ε1ναι σαν τούς δικούς μας.
Πολλές χώρες εχουνε λαϊ�ούς
f)ρύλους με τούς όποίους ύπο
στηρίζΟ'Uν πώς εδωσαν τό χρι
στιανικό bέντρο στον κόσμο. Τό
π�υκί', τό ελατο, τά άειf)αλη, ε
χουν ανέκαfJ·εν συνδε{)εί με η\ν
uδέα της ά�'}ανασίας, σαν σύμ
οίΜα νίκης της ζωης κατά τοιϋ -&α
νάτου. Κλωνάρια από κυπαρίσι,
κέδρο η ελατο χρησίμευαν για
νά σt1ολίσουν αρχαίους βωμούς,
δπως α,•αφέρει καί ή ίολος. 'Η
άγκα%ωηΊ μυρiκη {f)εωρείτο ίε
ρή από τούς πρώτους "Αρα6ας.
καί ύποτίθc.ται δτι από τά κλωνά
ρια της επλ�ί;αν τον ακάv{)ινο
στέφανο πού εοαλαν σ,11ν κεq,α
λή τού Ίησοίι. Ή μυρίΧη εχει
μια παράί;ενη και {}αυμαστή ζω
τικότητα, γιατί δταν κόβεται %αι
τοποθη�ίται σF παραστάδες ρι
ζώνtι καί πετά ολαστοί,c. Κι' t
bώ 1Ί επιμον1Ί ώς προς τ�Ί ζω1Ί εί
ναι τόσο ά1:,ωσημ•ίωτ η {Ι)στ � προ
καλεί τό:ν λαiΎ,ό σεοασιμό.
'ΊΞ:νας αρχαίος ΣκανδιναυΊκόc
μϋθ-ος αναφέρει για ενα ελατο,
πού φύτρωσε στο αίματωμένο ε
bαφος, δποιι δίJο tρασταί ορηκαν
ενα βίαιο θάνατο. Καποια νύ
χτα. κατά τ�Ίv εποχ1Ί των Χρι.
στουγέννων φάνηκαν μυστηριώδη
φώτα, σαν κεριά πάνω στα κλα
διά του καί οϋτε ό ανεμος, οϋτε
ή καταιγίδα μπόρεσαν νά τά σοή
σοu,,_
'Ύ'πάρχει ενας θρϋλ, ος Γαλλι
κός του 13ου αίώνος για εναν
{}αυμαστό ίπ:πότη, ό όποίος ενώ

bιέσχιζε ενα σκcrτιεινό δάσος ορη 
κε ενα δέντρο πελώριο, που ήταν
γεμάτο αναμμένα κεριά. Μεριγ,ά
άπ' αύτά στέκονταν ορfJια πάνω
στά κλαδιά, αλλα είχαν γύρει σέ
σχη,μα λοξό. Στην κορυφή τού
bέντρου 1Ίταν το δραμα ένός ώ
ραίου παιδιού με φωτοστέφανο.
Μν ύπηρχε ψυχή ζώσα εκεί γύ
ρω καί ό ίππότης άπομακρύν{}η
κ.ε γεμάτrς θαυμασμό. Ό Πάπας
τον κάλεσε νά δώση εξηγήσεις,
κι' εκείνcς εδήλωσε δτι τό δέν
τρο, χωρίς άμφιοολία, παρίστανε
τό ανθρώπινο γένος. Τό παιδί η
ταν ό Lωτήρ καί τά ορ-&ια και
γtρμένα κεριά 11σαν καλοί καί
κακοί ανθρωστοι. 'Εδώ βλέπομε
ιόν σ μου/ ισμό τού Λένδρου της
Ζωης ι>ιακοαμι)'μένου με τίς πρά
ξεις των θνητών. 'Ένα χριστου
γεννιιίτικο υπόγcυμα ό ΜαρΤί
νοc Λούθηρος, πού όδοιποροϋσε
μόνος σ' ενeι χιονισμένο μ{ρος,
ξΙJφνικά εντυπωσιάσfJψ:ε με χι
λιάδε::; ακτινοβόλα αστέοια ΠO'll
Χρέμονταν πάνω απ' ηΊ γη. "O
λος ό κόσμος ελαμπε μ' ενα πα
ράδοξο και {}αυμαστό φως, και
τά φωτεινά σημεία στον ούρανό
i'Ίσαν ανακατεμένα μl τά σκιερά
δέντρα κατά μηκος του δρόμου.
Ό .\GύfJηρος συγχινή{}η ι(.f; οα
θ-ειά, καί δταν επέστρεψε στο
σπίτι προσπάθησε νά εξηγήση τά
αίσ{)ήματά του στην σύζυγο και
στά παιδιά του. Βγηκε εξω στον
κηπο Χι' ΕΚΟψε ενα μικρο ελατΌ
πού τοποθέτησε στο δωμάτιο των
παιδιών. Στερέωσε κεριά στα
κλωνάρια του και τά αναψε. 'Ύ'
πάρχει μιά λαϊκή ξυλογραφία,
ποv παρουσιάζει τον Λού{}ηρο
κα:θ-ισμένον ανάμεσα σrrήν οί-κο0
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γένειά του μέ ενα φωτισμένο
χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω
στό τραπέζι. Σ' αύτόv τό συμοο
λισμό τό δένη_ιο παριστάνει την
γη ΚUί τά Κfριά τον εναστρο Ου
ρανό. Στό μυστήριο των Χρι
στουγέννων οί Ουρανοί στολί
ζουν την L 'rι. "Εχuυν ένωΟεί καί
μοιράζονωι μιά χοιν1'1 Μξα.
Πυ!Jαμίbf; rί κώνοι από πρά
σινο χαρτί πού σκεπάζονται μέ
σt'εφάνιu κuί κεριά, άντικαΟι
στοϊίν καπuπ τά χριστουγf.ννιά
τικu δέντρα σηΊv Γε!Jμανία. ΕΙ
ναι περίεργο δτι παρόμοιε; πυ.
ραμίbες στολισμένες με ανθη μι
t'αφέρι•νται σέ γαμήλιFς πομπές
στ11 v Ί νδία. λί,τι'.ι η'.ι bέντρα πα
ριστάνουν τό Παγκόσμιο �ένbρο
11 τό Η1ώ1Η; Λένb ι, u τοίi Χρόνου,
η τό ιlνθισμέ\•ο δένrρο μi: τά τέ
λΗα hώριt πui.• φί•τρωσε στί;
πλιη ι�; τοίi :Ίf. ροί τοίi lί!_JΟ\Ι;
των Dfω\'. Τι'.ι σίψβολα τοί•τrt
fl\·ω fι•χ�:: yιά μιά ι.αλ1Ί τί•χη.
yιι'.ι χ1:όνια Π<'Λλιt καί ΗΊτLΙχισμέ
νιt, μi: πολλι'.ι παιδιά. 'Ε:τιση:: τίι
hένη_:() σημαίνει παγκόσμια ενέρ
� ι ια ιlπ' τ1ιν όποία δλοι ?:Ξιtρ
τόμε&ιt.
�τίιν Ίαπω\•ία τό ελατο σι•μ
Ι>ολίζΗ δί,vαμι, τιμή, ά·ιιεραιότ11τα, {}ιίρρος και άφοσίωσι σn'ιν ιl
λ11&εια. 1\/έ την τέχνη τοίi λαοίi
αυτοί•, τό πεϋκο φαίνεται σι'.ιν (ί
γρLΙπνος φρουρός σε ΚαΠΟΙΟν ά
:τόκρημνο 6ράχο. Αυτή �Ί μονα
ξιά του τοϊί δίνει δύναμι, καί
μπορεί νά επιζήση στην καται
γίδα δπως καί σηΊν κακοκαιρία.
'Ένα κλωνάρι άτι:ό ελατο σημαί
νει: «'Έχετε γειά, χαρά, 1'1 σκέψι
μας είναι ,μα1- ί σα; καί ή άγάπη
μας {}-ά σας κα&οδηγη». Τό ελατο
1,

εΙναι τό δέντρο της είρήvης και
απ' αυτό οίκοbομιίται ό οίκος. ΕΙ
ναι τό σύμβολο

αίώνιας

ζωi;;

γιατί οί κλάδοι του εlναι άει-&α
λfί; και υψώνεται πρό:; τόν ου
ρανό μέ ενα μοναbικό κλωνάρι.
λυτό λοπόν ιΙναι τό δέντρο τοϊί
μικροίi Χι_ιιστοίi, στό όποίο μα
ζεύονται πνfύματα άγαθά μέσα
στ11ν ulκογενιιακίι εστία. Δi:ν πα
ρουσιιlζετιtι l ι.εί ποί• γίνονται τr'.ι
rργα toίi ΚαΚΟιι, αλλι'.ι ? Yfί πού
ιlνταλλι.ίσσο\'Ται τά hωίJα χαί Fς
ιωκf ίτω �Ί καλωσύνη.
Περίπου ΥαΤU την Πfιιίοbο των
Χριστουγίννων οί 'Ε6ρuί�ιι ε
χουν τ11v 'Ε ρτη των Φώτων. Κuί
fΠfl()J\ τά αναμμένα Κtριά ε{ναι
fνιt χαριατηριστικό αί•της τη;
τελετουργίας, πρίπει νά φωτί
�οι•ν κάθf ππιτικό στ1ι Β η{)λεέμ
ιαί Ν αζαρ�τ καί σε πολλά ?J.λλrt
μίιι11 τοίi Υόπμου τόν 'ίδ•ο περί
που χρόνο μέ τί1ν γέννησι τοϊί
�ωτij!JO:;. «Χανι.ί,κω>, 1Ί 'Εοιι
τi1 τι,JΙ• Φώτων ηλείτr1ι σάν ιlνά
fl\ ησις τij:; αφιfρώσεω; του 1 αοίi
iν 'Ιf!_)ΟUσαλ1'jμ Υuί των μFγuλων
νιΥων των l\[r!Y'XUO 1ίων πού εφf
ραγ ηΊ\· θρησκεuτι·ιιή ελεvΟερία
ι.αί τίιν iθνική ανεξαρτησία
στον άρχαίο ιουδαϊκό λαό.
Τό κερί εγινε σύμοολο τοϊί φω
τό:: τη; ψυχης, δπuυ ή μικρrι
φλόγα Υ.αίει μέσα στον αν"3ρωΠΩ
γιά νίι κατανοεί αυτό πού μελε
τά. Το φώ; της κατανοήσεως
διαλύει τά σκ<"ίη καί νιΥ.α Υ.ι.ίθε
άμφιοολία, φόοο ·ι.αί μίσος για
τί ό ιJ.γ/}ρωπο; δεν μπορεί νίι ζή
ση στό σκότος αν τό φως καίει
στα&rρά μέσα του. Τά Χριστού.
γεν-να μοιραζόμαστε το φως πού
φέγγει στα παρά{}υρα τού σπι0
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τιιοv μας γιά νά -θυμίζει στοιuς
περαστικοιuς δτι τό φως της ψυ
χης μας tll'αι εντονο τις ώρες αύ
τες της επίσημης λειτουργίας.
Καί ή Μουσικη εχει συνδυα
σ{}εί ιμε την περίοδο των Χρι
στουγέννων· αλλά οί πρώτοι ϋ
μνοι ικαί οί λιτανείες πού γρά
φτηκαν στη Λατινική δεν 11σαν
πολύ κατάλληλοι γιά λαϊκή χρησι.
Κατά τήν παράδοσι, τό Δόξα εν
'Ί'ψ:στοις, ό ϋμνος πού εψαλιαν
οί αγγελοι στη γέννησι τοϋ Χρι
στοϊί ήταν τό πρώτα χαρούμενο
&σμα.
Πιστεύεται δτι οί ϋμνοι σε ά
πλη γλώσσα είσήχ{}ησαν από τον
'Άγιο Φραγκίσκο της 'Ασίζης, ό
όποίος επι{)υμοϋσε νά φέρη τό
μυστήριο της Γεννήσεως πιο ΚΟΙ\Ι
τά στη ζωη τοϋ λαοϋ. Είχε γίνει
συvή{)εια στου; ραψωδούς νά συ
νεισφέρουν στ11 χαρά των εορ
τών. Οί λαϊκές μελωδίες συντε
λοϋν στο πνεϋμα της περιστάσε
ως, ε μπνέοντας φιλία καί εύθν
μία. 'Η Μουσικ11 εlναι μιά παγκό
σ�μια γλώσσα και ε'ίτε καταλαοαί
νομε τά λόγια, ε'ίτε οχι, αίσ{}ανό
μαστε τό π1rεϋμα πίσω απ' αύτά,
καί ή πίστι κι' ή ελπίδα πλημμυ
ρίζουν την καρδιά μας.
Τό ,μασκάρψα 1i ταν συχνά ε
να χαρακτηριστικό της χριστου
γεννιάτικης γιορτης, και ή συ
νήθε α αύτη φαίνεται πώς προηλ
{}ε από τά ρωμαϊκ.ά χρόνια. Στον
αρχαίο είδωλολατρικό κόσμο πί
στευαν δτι οί {}εοί μπορουσαν νά
επισκεφ{}οrυν τη γη μεταμφιεσ�μέ
νοι σε {}vητούς. κ.αί {}ά 1'Ίταν μεγά
λη άολεψία αν δεν τούς καλωσώ
ριζαν με γενναιοδωρία. 'Έτσι y.,αί,
τά Χριστούγεννα εγιναν μία πε-
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ρίοδος γιά ανοιχτό σπίτι, ίσως
γιατί αύτό τούτο τό Πνεϋμα τοϋ
Χρισ'τοϋ μπορεί νά ιμπη με κά
rοο�α ασυνή{)ιστη όμοιότητα.
Τό μασικάρεμα ε-&εωρεί-rο επί
σης συμοολιrι.ό της επ�σκέψεως
των Μάγων στη Βηθ-λεέμ. Τ&
13ϊ7, πολίτες τοϋ ΛονδίνοιιJ, κα
που 130, μεταιμφιεσμέΝοι ποικι
λοτρόπως, πρόσφεραν τά σέβη
τους στον πρίyι.ηπα Ριχάρδο. Ot
αν{}ρωποι αύτοί, ντυμένοι με 6ασι,.
λικ.ό tματισμό καί πάνω σε {}αυ
μάσια αλογα, ζωντάνευαν προφα
νώς την επίσκεψι των Μάγωl\l
ΠΟ'U ήρ-θ-αν νά ημήσουν τον Χρι
στό. Μερικοί απ' αύτούς εμαύρι
<JΙαν τά πρόσωπά τους γιά νά μι
ιμηθοϊίν τούς Άσιάτες καί 'Αφρι
κανού;. Πρόσφεραν τρία χρυσii
αντι•ι<.είμενα στον πρίγκηπα, ενα
κύπελλο, ενα ποτήρι καί ενα κου
δούνι. Με την επίδειξι αύτη οί
Λσvτρέζοι έξεπλήρωσαν την αρ
χαία ύπόσχεσι δτι στά πόδια τοϋ
'Αγίου Παιδός δλοι οί αν-&ρωοτοι
{}ά επρεπε νά κλίνουν τό γόνυ και
δλα τά ε{}νη νά προσφέρουν την
εύλάοειά τοιυς.
Μέσα στις χρ�στουγεννιάτικες
παραδόσεις είναι καί τούτη, δ
που ό 'Άγ. Φραγκίσκος της 'Α
σίζης είσήγαγε την σκηνή της
Γεvνή,σεως πού βλέπομε συvή{}ως
σε Λατινικές εκκλησίες, καί τώ
ρα σε πολλές
ιαμαρτυρόμενες.
Ή γέννησι το·ϊί Χριστού παρι
στάνεται με μικρές μορφές τοπο,..
{}ετημένες κατά τρόπο πού νά
μοιάζη με την φάτνη. Τέτοιες
ζωηρές αναπαραστάσεις ήσαν
χρήσιιμιες τις ήμέρες εκείνες,
που οί αvθρωοτοι δεν μποροϋσαν
νά διαβάζουν ουτε νά γράφουν,
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και δπου ή θρη<Τ"-<εία συχνά πα
ρουσιάζετο σ' αύτούς μέ σ'-<ηνi-ς
στίς ευρύχωρες πλατείες μπροστά
στί; μητροπόλtις. 'Όπως καί ή
μουσική, οί απεικονίσεις έκείνε;
ξεπερν�ουσαν τούς φραγμούς της
γλώσσα::; κιιί ετρfφαν τον σεοα
σμό πού οί ί.ίνD- ιι ωποι αγαπούν
νά αίσι'J-άνωνται και νά έκφρά
ζουν σέ παρόμοιες περι<1τάσεις.
Ό tξός είναι παράσιτο πού
πιά,•εται πολύ σφικτά πάνω στα
δέντρα και γενικά ζη δσο καί τό
ίδιο τό δέντρο.
Στ1'1 Γερμανία ή λέξι για τό
φυτό αύτό σημαίνει <d!-εραπεύω
τά πάνrι:α», καί πίστευαν πώς εί
χε ,μυστικές και μαγικές δυνά
μεις. Οί αρχαίοι πίστευαν πώ; ό
lξός τρεφόταν μέ άέρα και φως,
και μέ τίς ακτίνες της σελήνης.
'Όταν τον εκοοαν δεν επρεπε πο
τέ ν' άγγίξη τή γη γιατί οί δυνά
μεις του θά μπορούσαν νά κατα
σrrραφ.}ϊiV'. 'Ύ'πηρχε ενας {}ρη
ακευrι:ικός
μοολισμός σχετικά
μ' αυτό το φυτό, ΠGύ μπορεί να
προήλθε από την ίδέα δτι συμοο
λίζει τό ασταθές της σχέσεω::; με
ταξύ σώματος και ψυχη::;. 'Ό:τω::;
1'1 ψυχή, ό ίξό; εΙναι συνδεδεμέ
νος προ; ενα σώμα αλλά εχ e ι ιι ιιi.
χωριατi1 UΠ(}\_)ξι στον χώρο, %αί
iΊ{χπαι μέσα του παράξtνε::
νέργειες και δυνάμεις ποίι κι
νού,-ται αιόν αέρα. Ή παρουσια
τοϊi ίξού στίς οί-κογενειακές έστί
tς των u.ρyαίων, έθεωρείτο μιά
εί,λογία. Κι' έδω εχομε μιαν cl
πό τις ώραιόη ρε::; ποληές συνή
θειες, θρησκευτική στην αρχική
τη::; σημασία. Δεν θα ηταν ύπερ
οολή αν πούμε δτι τό νά ορίσκεται κανεις
απο
ι ο ση\ κατω
,
., \ τον
\ 3ξ'
(ί

ε
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μαίνει πράγμαιτι vά ορίσκεται
κάτω από τήv πτέρυγα τού Πνεύ
ματος της Ζωης, η vά δέχεται
την προστασία της δυνάμεως της
ψυχη;.
έν ()ά ήταν πλήρης ή αφηγη
σί μας γιά τά Χριστούγεννα χω
ρίς v' αναφέρωμε τον SΑΝΊΆ
CI..,A U . Τό ονομα t ίναι. κα
θώς λένε, μια ' μερικάνικη αποι
κιακή προφορά από την 'Ολλαν
δική <<S ΝΤ ICOI,A, 8>>. Ί
στορικώς σαν " γιος Ν lΥ.όλαος,
γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυ
κίας και μολονότι κοσμικός εγιν ε
επίσκοπος Μύρι.ύV χάρι στην έ
ξαιρετική του ευσέϋεια. Πέθανε
στο 343. Στην χριστιανική τέχνη
παριστάνεται συνήθως μέ ενδυ
μα 'Επισκόπου, συνοδευόμενος ά
πό τρία παιδιά μέ τρία οαλάvτια.
•Από την νεαρή του ήλικία ό "Α
γιος αύτός ετρεφε μεγάλη εύλά
ϋεια γιά τό παιδί 'Ιησουν καί έξ
ασκούσε καθ' δλη τή ζωή τcυ τίς
παιδικέ; αρετές της πραότητος
καί ταπεινοφροσύνης. Και επει
δή έκτελουσε κάθε αγαθοεργία
iν Ο\ όματι του παιδός Ί ησού, τά
παιδιά τον {}εωρούσαν σάv τον
αγιο προστάτη του; και διεκρί
νετο ώ; προστάτη; της άθωότη
το::; και τη; 1'1{}ικης. Καί λέγεται
δτι κάποτε έχαροποίησε τρία
πτωχά -κορίτσια τά όποία επι-θιι
μού'Ταν νά παντρευτοϋν, ρίχναν
τας σακκουλάκια με χρήιιατα ιbτ'
τά παρι.ίθυψ.ί του::, για νά fτοι
μάσουνε την προίκα τnυ;. Γι'
αι',τό, τρία ϋαϊ άvτια εΤναι τό ί
διαίτερο σί,μοολό του. Κανόνιζε
πάντα ετσι τά δώρα του ωστε κα
νείς νά μή ξέρη τήν προέλευσί
τους. Είς μνήμην του ανωvύ-
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μου αυτού φιλανθρώπου, οί μητέ
ρες κρύβουν μηλα, καρύδια και
αχλαι�ια, κάποτε δε και ροϋχα,
Ο'tα δωμάτια των παιδιών τοvς
την παραμονή τού Ά γίΌυ ικ0λάου, γιά νά τά βρουν τό πρωι·
καί ακολοvθώντας τό παράδειγμα
τΟ'υ Άγίου, λένε άπλώς στά παι
διά τους δτι εκείνος τά εφερε.
Τον 'Άγιο Νικόλαο συνή{}ως
τόν ζωγράφιζαν σάν ενα αξιο
πρεπή γέροντα με γλυrι.ειά εκ
φρασι και με μεγάλη γενειάδα.
Πιθανόν τό ε,,δrυμ,α με τό όποίο
τόν παρουσιάζομε σήμερα, νά εί
χε την πρόrθεσι γιά αμφια, αλλά
μέ τον καιρό αυτά τροποσtοιήθη
καν σε ενα ντύσιμο πιο λαϊκό.
'Ί'πάρχουν και αλλα στοιχεία
πού συνετέλεσαν στόν {}ρϋλο τού
SA ΊΆ CLA US. Ot 'Αρχαίοι
Αίγύπτιοι ε'ίχα ε μιά σφαιροειδή
-&εότητα με τό ονο,μα «ΒΕ� », πού
την είχαν για ΠρΌστάτη των μι
κρών παιδιών και πού ζοvσε μα
ζί με άλλες {)εότητες στον Βόρειο
Πόλο. 'Όλο τό χρόνο εφτιαχνε
κούκλες καί παιχνίδια γιά τά παι
διά πι,ύ ήσαν καλά καί ύπάκουα
Τα�ίδευε αόρατα στο διάστημα
καί � ίχε ενα τρόπο {}αυμαστό για
να γνωρίζη τις αρετές και τά ε
λαττώματα των παιδιών πού επι
σκεπτόrι:αν.
Ό "Αγιος Νικόλαος {μαν αρ
χικά ό προστάτης τώ�r παιδιών
στίς Κάτω Χώρες καί την παρα
μονή τοϋ έορτασμοϋ του, τά μι
κρά αφηναν τά �ί,λινα παποιύ
τσια τους γεμισμένα με σανό
γιά τό άλογο πού ό καλός "
γιος όδηγεί πηδώνταc από στέγη
σε στέγη για νά αφήση παιχνί
δια καί γλυκά. Έπειδ11 τά Χρι-
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στ ύγεννα συμJtJίπτουν τον χε�
μώνα στο Βόρειο 'Ημισψαίριο, ό
"Α γιος Νικόλαος παροvσιάζεται
ντυμένος ζεστά και μέ σύμβολα
άγαπητά στους Βορείους προγό
νους μας. Στο Ν όrι:ιο Ήμισφαί
ριο, δπου τά Χρισrι:ούγεννα συμ
πίπτουν τό καλοκαίρι, ό Α ΊΑ
CJ.; US φ-&άνει συνή{)ως πάνω
στο ελκυθρό του στολισμένο μέ
τεχνιητό χιόνι, γεμάτος ε·Μυμία.
" ς αφήσωμε στα παιδιά την
ιi{}ωότητά τους. 'Όταν χάνωμε
την παιδική Χαρδιά της άπλης
πίστεως και χαράς, δεν μπορού
με ν' αμυνθούμε στη νεύρωσι...
Ή μακρά περάδοση, σχετιΧά μέ
τον 'Άγιο LΧόλαο, τόν εχει πε
ρι.Χυκλώσει μ' ενα είδος ψυχι
κης πραγματικότητος. Είναι ενα
μέρος της φύσεώς ,μας, εχοντας
,μιά πραγματική ϋπαρξι στον κό01μο της σκέψεως. Δεν είναι ενας
-&εός tM' έ. μπόρων, αλλά κατά ε
να παράδ1οξο τρόπο εχει συνδε
{)η με τό μυστήριο τού Χριστού.
Ό Κύριος αγαπούσε τούς μι
κρούς Μι τούς εύλογούσε στην
αγκαλιά Του. 'Έλεγε στους μα
θητάς Του, <αών γαρ τοιούτων
εστίν ή Βασιλεία του Θεοϋ».
Βαθμηδόν τα παιδιά, καθώς και
οί μεγάλοι, μπορούν νά γνωρί
σουν δτι ό Α ΤΑ CJ_;A S ζη
μέσα στ�1ν καρδιά τους σάν μια
μεγαλόπρεπη c'ό{}ησι νά δί,,,ουν
καί νά μοιρά ωνται. Τό δώρο
των Χριστουγέννων είνα ι ενα
σύμβολο. Δίνrμε αύτό πού εχομε
γιά νά φανερώσωμ,ε τ11ν πρό{}εσί
μας του δίδειν. Και αύrι:11 1i 'ίδια
ή ιώνια Ζωή είναι παντοτεινός
ανώνυμος δότης.
Τά Χριστούγεννα είναι ή μέ-
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ρα πού συμβολίζει γιά τούς χρι
στιανούς το λαιμπρόηρο δώρο του
� εου προς τύ ιl,<{}ρώπινο γένος
'Η σημασία των Χριστουγ�ννων
εξαρτάται από μα; Ειvαι ενας
Πανηγυρισμός του ΠVf ί,ματος,
και αν οί ψυχές μας ιlναι γψά
ης μ? τ11ν βαθύτερη Ε'ννοια τη;
iποχης, τότε. δίν �'}ά Εlναι άπλώ
μιά iπιιδό:;. ".\ν /ατανοουμε τ�
παληά σύμβολα και συλλαμδάνω
με τά μψ ύματά τους, 11ανε.Ίς δεν
μπορεί νά φ{}tίρη τά , ριστού
γΕννά μας. ".\ν μπορυίrμι νά
βραϋμε την ftγάπη πού διαμ�νει
μέσα μας, θά μπορεί νά γίvη ό
κυβtρνήτης τοϋ κόσμου μας καΊ
ή συνΕχ�'ις πηγή άγα1'tών σκέψι
ων και καλών εργων. 'Όταν κρι
μα.με τόν tΕ,ό στήν πόρτα μας
λέμΕ Πως ή αγάπη μπη,χ,ε στο σπί
τι ,μας και δrωυ Εlνιιι ή άγάπη,
τό πνείiμα του Χριστοrίi βασι-
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λιύει ύπέρτuτο. 'Όταν Ύ\ άγάπη
crωτίζει τό δρόμο μας λάμπει στη
.,,ω{1 μας, δπως τό αστρο πού στι
φανώνιι τό
χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
Σί,μφωνα μι τόν συμβολισ,μό
της ίεuα; αί,της έποχης, ή πί
στις ιιαί ή ειΊγνωμοσύνη, ή ελπί
bα ,ιαί ή χαρά, ή ά.γάπη 11..αΊ ή
Ειρήνη που ά.ποηλοrίiν τη χάρι
τοίι ΠVc ίψατος, εγιναν σάρκα και
κατοίκησαν άνάμεσά μας στή
φάτν�ι τη; Βηθλtέμ, μέ ενα μυ
ιττήριο πού μπορούμε νά πΗρα
ματισftοί•με, άλλά ποτέ νά τό lξη1ήιτωμε πλήρως μέ 1-έςΕις. 'Η
άγάπη 6ρίΟ"ιιΗ την πληρότητά
τη::; στο σι,νιχi:; δόσιμο της ζωη;
της Υαί του φωτό:; "Αν ετσι κα
ταλαοιιίΗιιμΕ και �κτιμοίiμε τά
Χριιπούγι, νά μας, τότε θά Ε1ναι
πάντα ώραία.
�IΕτ Κ. ΦΙ.,.\ΓΚΟ'ϊ'
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Εύχαi τού ΟΥ ΘΑΝΤ yιά την
Παγκόσμιο 'Αδελφότητα
Έπί τfi εύκαιρί� της 25ετηρίδος των Ήνωμ. ΊΕθνωv ίδού ποϊαι
είναι αί εύχαί μου δια την ανθρωπότητα:
Εϋχομαι δπως οί άνθρωποι ,rούσουν να μισοϋν και να φονεύ
ουν τούς συνανθρώπους των δια λόγους ψυλης, χρώματος, θρη
σκείας, εθνlκισμοϋ η ίδεολοyίας.
Εϋχομαι δπως ή άyάπη, ή συμπάθεια και ή κατανόησις δια
πνέουν πρωτίστως τας σχέσεις των ανθρώπων.
Εϋχομαι δπως οί πλούσιοι 'και οί προνομιοϋχοι συμμερίζων
ται μέ τούς πτωχούς τα αγαθά των.
Εϋχομαι δπως τα ιεθνη δδηyοϋνται είς την τέχνην του κυ�ερ
ναν τούς ανθρώπους προς την είρήνην, τήν δικαιοσύνην και τήν
εύημερίαν.
Εϋχομαι δπως δλα τα εθνη ένωθοϋν ϊνα αντιμετωπίσουν ,μέ
θάρρος και αποφασιστικότητα τα άνευ προηγουμένου παγκόσμια
προ�λήματα πού τίθενται ενώπιον της ανθρωπότητος.
Εϋχομαι δπως ή τεραστία πρόοδος της επιστήμης και της τε
χιολοyίας συνοδεύεται μέ δμοίαν πρόοδον είς τούς τομεϊς της
ήθικης, της δικαιοσύνης και της πολιτικης.
Εϋχομαι δπως δ κόσμος δώσn μεyαλυτέραν προσοχην είς την
εκδηλουμένην ανησυχίαν των νέων.
Εϋχcψαι δπως οί ήyέται των μεγάλων κρατων του κόσμου
ύπερπηδήσουν τας διαφοράς των και ένώσουν τας προσπαθείας
των προς οφελος δλοκλήρου της ανθρωπότητος.
Εϋχομαι δια ταχεϊαν αποκατάστασιν της είρήνης είς την κα
τεστραμμένην Ίvδοκίναν καl δια μίαν δικαίαν καl διαρκη είρή
νην είς την Μέσην Άνατοληv ύπό τας προ�λεπομένας ύπο των
'Ηνωμένων Έθνων προϋποθέσεις.
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Τ α 'Η ν ω μ έ ν α 'Έ θ ν η
καi ή 'Έλενα Μπλαβά-ι-σκυ

Ό Καρλάϋλ ε1πε: «Τό χ{}εσι
νό τέρμα {}ά εlναι ή αι'tριανη
φετηρία». 'Ενώ, λοιπόν, τό ίδε
ωδες της εφηρμοσμένης οίκου
μενικης αδελφότητος των άv&ρώ
πων απέχει πολύ από την πρα
γματοποίησι, {}ά πρέπει ν' ανα
yνωριιrθij δη 1Ί ιί.ρχ1Ί αιη11 ιί.να
γνωρίζεται σήμ�ρα περισσότερο,
παρά τό 1 7 J, τ() ftO::; του ξεχι
\•ήματο::; τη::; Θ.οσοφ κη::; 'Εται
ρίας. Σήμερα, μη άλε::; δμιlδε,::
και άριθμο::; ιiτόμων Fργciζονται
γιά ηΊν άδελιrότητυ οχι ιιο,·ιiχα
για την ε,•ωσι λαων με δια
φορετικού::; πολιτισιιούς και περι6άλλον, αλλά και 1ιά την δια&ρη
σκευτικη κατανόησι. Θ' άντιλη.
φθη κ,ανεlς την συντελεσ{}εϊσα
πρόοδο, αν συγχρίνη την τωριvη

α

1

κατάστασι μ' έκεL vην πού ύπήρ

χε στά τέλη του περασμένου αίω
νος. 'Ακόμη και ή λέξις «ξένο;»
εχει χάσει πιά τον παλαιο απο
κρουστικο χαρωι.τηρα. Βέοαια,
μακρί•; δρόμος ανοίγεται μπρο
στά μας, αν {)ίλωμε ή αδελφότης
νά γί vη αληθινά ή ϋάσις μιας
παγχοσμίοu τάξεως, ένος νέου
πολιτισμού, μιας νέας ή&ικη::;.
'Αλλά, 11 ιί.ρχη τη; c1δελφότητο::;
τ11ν όποίαν διεκήρυξε καπt τrt
τέλη του πεοασμένου αίωνος ή
ΘεοσοcrιΧ)] 'Εταιρία, εyει ί'ατα
στη σηιιf ί 'ν «εκ των ών ούχ. cίνευ»
ιά την αύριανη ϋπαρξι τη; άν
{}ρωπότητοc;.
'Η ίδρύτρια της Θεοσοφικης
Έταιρίαc;, ή αΕ•όλογη εκείνη γυ
ναίκα. ή "'Ελενα Πετρόονα
1
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1·πλα6άτσκυ, εξακσλοuθΈί νά
προσελκύη τό ενδιαφέρον των
μελετητών. Σ' ε11 α του τελευταίο
τεύχος, τι> ά με ρικανικό περιοδι
κό «MC' C LI}, », παρετήρησε
στο τέλος του αρ&ρου του: «'Όσο
παράξc.νη κι' αν iιταν εκείνη ή
γυναίκα, ηταν �ντελω ς άξιαγά
πητη. 'Ελο,γάριαζε δλες τίς άν
θρώπινες ύπάρξειc; <ί)ς άδ λφού;
καί &δελφές της - 11 'ίδια ε{}εω
ρ,οίίσε τον εαυτό της πολίτιδα του
κόσμου - καί, �μεταξύ τcίΥν αλ
λων είχε πη: «Μην άφήσης πο
τέ νά στ-εγνώση ό ηλως ενα δά
κρυ πόνnυ, &λλά εσύ ό ίδιος στο
μάrrι του ύποφέροντος θέσε τό
μαντήλι σου». Μπρά6ο της!>>.
Ν αί, μπρά6ο της! 'Ήτα ν πα
ράξενη, στο ντύσιμο Υ.αί στο
φέρσιμο, πού πολλές σημερινές
mλμηρες γυναίΥ..fς δεν θά μΠΟ
ρουσαν αφο6α νά την μιμηθούν.
'Αλλά, εξακοιλου&εί νά προσελκύη
τ11ν προσοχή, διότι εlχε συλλά6ει τό νόημα της ζωης καί η1
γεύση του μέλλο-ντος. Καί θά
μ.πορ υσε νά λεχθη δτι ή σ"-tιά
ηϊς έξαι ρετικ1ϊς αίrτηc; γυναίκας
ε:πεφτε άπαλά πάνω σε μιά διά
σκεψι. στό Σάν Φραντσίσκο .
πριν 25 χοόνια, δταν ίδρίιετο ό
Όογανισμός των 'Ηνωμένων 'Ε
-θ-11ων, θεμ ελιωμένος έπάνω στήν
άργ1'1 της άδελφότητΌς των άν
θοώπων χωρίς διάκρισι φυλης.
πίστεως. χρώματος...
Στην lφετεινή 25η επέτειο του
ΟΙ-JΈ ύπάρχοuν αλυτα ενα σωρό
προ6λήματα. Προ πάντων, ό
πόλεμος και ή κατάρα του πολέ
μου είναι ακόμη ανάμεσά μας, ή
rοείνα �μαστίζει τούς λαούς και ή
πρόληψις κυριαρχεί. ' λλά, εί-

ναι σημαντικο οτι τά 'Ηνωμένα
"Ε&νη ύ π ά ρ χ ο υ ν Κιαί τό
6ημα τ01, Όργανισμου α'του
χρησιμοποιείται, αντί -της 6ίας.
Ί-Ι σί,νδεσι.ς της Ε.Π.Μ. με
τον Ο.Η.Ε. ίσως φανη σε μερι,.
κού; ανάρμοστη καί ατ,σ!7tη. Και
δμω; ύπάρχει α μ,εση σχέσις με
ταξύ του ίδεώδους, πού εταξε ή
Μπλα6άτσr-tυ καί των πραι-χ.τικων
προσπα{)-ειών γιά την κραταίωσι
τοιϊί διεθνούς νόμοο στον κόσ�μο.
"Αν δεν {πιτύχου1t τά 'Ηνωμένα
"Ε&νη, ή αλλ.η λύσις εlναι τό
παγ,κόσμιο χάος και ή παγκό
σμια κατ�αστροφή. Τον Μάϊο τοrϊί
1889, στο περιο ιχό της «LUCI
FER», 11 'Έλενα Πετρό6να
Μπλαϋάτσκυ εγρα ε: «'Εάν ή
Θεοσοφία ριζώση σrτό νου και
τη ν καρδιά των άν-&ρώπων, εάν
ή διδασκαλία γιά τη Μετενσάρ
κωσι καί τό Κάρμα, μ' αλλα, λό
για 11 διδασκαλία της ΕΜ!-ύνης και
Έλπίδος, εϋροιυν {)-έ,σι στις επό
μενες γενεές, τότε, πραγματικά,
Μ άνατείλη rι αυγ11 της χαράς
χαι τηc ευφρο-σ'ύνης για οσQυς
τώρα ύποφέρουν •-tαί ε'ίναι άπό�
6λητοι. ιότι ή αληθινή Θεασο�
cpία εΤναι Ά λ τ ρ ο υ ϊ σ μ ό ς.
Θά τό επαναλαιιοάνωμε διαρκώς.
Rίναι 11 αδελφική αγάπη, ή άμοι6αία 6οήθεια, 11 &παρέγκλιτη ά'Jσίω'ίι ιrτήν 'Αλήθεια. " ν πο
τέ οί ανθρωποr εννοήσουν δτι σ'
αυτά εγκειται ή clιηθινη ευτυχία
καί οχι στά πλούτη, τά άποΧτή
ματα κ,αί -χά/tε αλλη εγωϊστικ11 α
πόλαυσι, τότε τά 6αρειά νέφη {}ά
άπομακρυνltοίίν -χαι μία νέα αν
θρωπότης -θ-ά γεννη{)-η στη γη.
Τότε, πραγμαιτικά, θά ύπάρξη ό
Χ ρ υ σ ο ίι ς Α ί ώ ν. "Αν δ-
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μως οχι, τότε ή καταιγίδα {}ά ξε
σπάση και ό κομπαστικός δυτι
κός '�ιας πολιτι01μός {)ά 6οιυιλιάξη
σε μια πρωτοφανή -θάλασσα φρί
κης, τέτοια πού δεν την ε'χει ά
ναφέρει π;οτε ή 'Ιστορία». Σήμε
ρα τα νέφη της -θυέλλης συσσω
ριεύονται. Θα εχωμε την δύναμι
να τά διώξωμε;
"Ας γωρτάσωμε την 25ετία
των 'Ηνωμένων 'Έθ•νωv στο
πνεύμα της Μπλαοάτσκυ καί ας
έπιδαθοϋμε στο εργον της αδελ
φότητος με περισσότερη ζέσι.
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εν υπαρχει πρ,ονόμιο ύψηλότε
ρο για όποιαδήποτε όμάδα αν
δρών και γυνα;ικων σήμερα, πα
ρα νά έργάζωνται για την αδελ
φότητα. 'Αλλά, ας προσέξωμε:
'Εργασία σαν κα.τάθεσι μετρη
τών στην τράΠίεζα της δράσεως
σήμερα και 01χι σαν ύπογραφή
Ο'Uναλλαγματιrκων καλών προ{}έ
σεων για κάποιο rιϋριο!
MISS JO'Y' l\ΠLLS
Γενικ1Ί Γραμματεύς της Θ.Ε.
των Η.11 Α.

····························································�··········

ΙΛΙΕΟΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΗ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
'Έκαστος πανόδετος - χρυσόδετος τόμος
διά τούς συνδρομητας έσωτερικου δρ, 70 αντί 90
διά τούς συνδρομητας έξωτερικου $ 3 άντl 4
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1970: Διεθνες ε-ιος Παιδείας
ποιο

ΕΙΝΑΙ

το

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ;

Είναι: Ή καλλιέργεια καl ανάπτυξις του νου στη σωστή διεύθυνσι.
Ή ένίσχυσις της θελήσεως.
Ή εμπνευσις της αyάη:ης των συνανθρώπων, του αίσθήμα
τος αμοι�αίας αλληλεξαρτήσεως καl αδελφότητος.
Ή διαμόρφωσις χαρακτηρος yιά την πρακτική ζωή.
Αύτοί, ναί, πρέπει νά. είναι οί αντικειμενικοί σκοποί μιας αληθι
νης έκrrαιδεύσεως.
ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣ ΚΥ (1831-1893)

ΚΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ:
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ποιος εlναι, έν τελευταί(?: 'αναλύσει, ό σκοπός της έκπαιδεύ
σεως; Ή καλλιέργεια: της ύyείας, της ρώμης καl της χάρης του
σώματος, yιά νά μπορη νά έκφράζη τlς συγκινήσεις του με κάλ
λος καl ό νους νά έκδηλώνεται με ακρί�εια καl δύναμι. Ή ροπή
των συναισθημάτων προς την αγάπη παντός εύyενικου καl
ώραίου, προς τήν συμπάθεια της χαρας καl της θλίψης των αλ
λων. Ή ανάπτυξις των αίσθημάτων αύτων μέχρι σημείου νά .Λ
σθανώμεθα τούς πρεσ�υτέρους μας σάν τούς yονεΊ:ς μας, τούς
ίσους μας σάν τούς αδελφούς μας, τούς νεώτερούς μας σάν παι
διά μας, ζητώντας νά προσφέρωμε ύπηρεσία σε ολους, νά νιώθω
με. χαρά στή θυσία yιά μεγάλες ύποθέσεις καl yιά τούς α�οήθη
τους, νά νιώθωμε 01έ�ας σ' δλους τούς α[,ιους αύτου, καl συμπό
νια yιά τον από�λητο καl τον έyκληματία. Ή πειθάρχησις του
νου στήν όρθοφροσύνη, στην εύθυκρισία, στήν όρθή μνήμη, στήν
όpθή διάκρισι, στήν ύποταyή του σώματος, των συναισθημάτων
καl των σκέψεων προς το Πνευμα, τον έσώτερον αθάνατον Κρι
τήv, κάνοντας το νου καθρέφτη του Έyώ, τά συναισθήμα-rα κα
θρeφτη της διαισθήσεως καl το σωμα έκφραστή της Βουλήσεως.
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'Όλα αύτό: μπορουμε νό: τό: συνοψίσωμε σέ μιό: φράση :1 Σ κο
πός της 'άληθινης έκπαιδεύσεως ε1ναι νό: γίνη δ ανθρωπος ενcχς
καλός Πολίτης της έλεύθερης καl πνευματικης Κοινοπολιτείας
της Άνθρωπότη τος.
ΑΝΝ I ΜΠΕΖΑΝΤ (1847-1933)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μπορεϊτε νό: είσθε κοινωνιολόγος, άνθρωπολόyος η έπιστή
μων έν γένει, μέ τό έξειδικευμένο πνευμα σας έρyαζόμενο σ· ενα
τμημα του καθολικου πεδίου της ζωης. Είσθε yεματος γνώσεις
καί λέξεις, μέ ίκανές έπεξηyήσεις καί λοyικεύσεις. Καl στό μέλ
λον, ίσως, ενας ηλεκτρονικός ύπολοyιστής νό: μπορη νό: έκτελέση
δσα κάνετε τώρα έσεϊς, πολύ καλύτερα άπό σας. uΩστε, ή έκπαί
δευσις πρέπει νό: εχη ενα έντελως διαφορετικό σκοπό άπό τήν
συσσώρευσι γνώσεων. Δέν μπορεϊ νό: σημαίνη άπλως τήν μετα�ί
�ασι μιας εντυπης σελίδας στόν έyκέφαλό σας. 'Εκπαίδευσις δυ
νατόν νό: σημαίνη τό ανοιyμα των θυρων κατανοήσεως στήν πλα
τειό: κίνησι της ζωης. Δυνατόν νό: σημαίνη τήν διδαχή του ζην έ
λεύθερα, δίχως μϊσος καί σύγχυση, εύτυχισμένα καl μακάρια. Ή
σύγχρονη έκπαίδευσις μας δένει. Μαθαίνομε νό: παλεύωμε ό, ενας
μέ τόν αλλον δλοένα καl ϊtεpισσότερο, νό: άνταyωνιζόμαστε, νό:
ϊtολεμουμε. Ή όρθή έκϊtαίδευσις άσφαλως θό: ϊtpέπει νό: έξευρί
σκη ενα διαφορετικό τρόπο ζωης, καθιστωντας τό νου έλεύθερο
άϊtό τlς ίδιες του καθυπαyορεύσεις. Τότε, ίσως, νό: ϊtpοκύψη ή
άyάϊtη, ή δποία, στήν έκδήλωσί της, θό: φέρη μιό: άληθινή συσχέ
τισι του άνθρώπου μέ τόν ανθpωϊtο.
ΚΡ I Σ ΝΑ/Ι�ΟΥΡΤ 1

ΑΥΤΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ: ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ό Διαλογισμός άπαιτεϊ μιό: όλοκυκλική έκπαίδευσι. Πρόσω
πα άνεϊtτυyμένα θεωρουν δύσκολο νό: αύτο-διδάσκωνται. Κρίνουν
εύκολώτερο νό: άκολουθοΟν ώρισμένα ύποδείyματα, μεθόδους 11
τεχνικές, μέ α.λλα λόγια χρειάζονται yιό: τόν έαυτό τους κάποια
ξένη αύθεντία.
• Αλλά, δ Διαλογισμός άϊtαιτεϊ αύτο-έκϊtαίδευσι. Προϋϊtοθέ
τει άπό ϊtpωτο χέρι άνακάλυψι του νοήματος τη¼ ζωης. Τό πρό
σωϊtο ϊtού χρειάζεται ν' άνακαλύψη, μαθαίνει από τό κάθετι καl
τόν καθένα, χωρlς νό: έξαρταται άπό τίποτε καl κανέναν. uΩστε,
ή αύτο-έκϊtαίδευσις άπαιτεϊ:
- Τήν αyρυπνη εύαισθητικότητα τοϋ ϊtαιδιοϋ.
- Τήν ταπεινότητα τοϋ σϊtουδαστου, δ όποϊος ϊtpοσmχθεϊ νό:
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μάθη καί ανακαλύπτει δίχως νό: έπι�άλλη στην διαδικασία ανα
ζητήσεως τίς ύποκειμενικ,ές του τάσεις καί αντιδράσεις.
- Τό αϊσθημα της ύπευθυνότητος yιό: την βίωσι της διδαχης,
αδιαφόρως συνεπειών. Την αλήθεια πρέπει νό: την ζη κανείς. 'Ό
ποιος προσπαθεί μονάχα νό: διαδώση η νό:, όρ'yανώση την αλή
θεια, αυτός είναι δλοφάνερα εξω από τόν ρυθμό της καθολικότη
τας. 'Όταν ενας θέλη, νό: μορφωθη, θό: έξεύρη δ,τι εχει προτεραιό
τητα στη ζωή του. Ή ανακάλυψις της σειρας προτεραιότητος καί
ή προσαρμογή του χρόνου καί της ένερyείας ένός ατόμου σ' αυ
τήν τήν σειρά, είναι ζωτικως αvαy'καία. Γενικά, σπαταλοϋμε ε\Λέ'ρ
yεια σέ μή ουσιώδη δευτερεύοντα πράγματα. Ή έyκληματική
αυτή φθορά μας αφήνει στό τέλος της ήμέρας κουρασμένους καί
συναισθηματικά συyχισμένους. 'Ένα κατάκοπο καί συναισθητικά
ταραγμένο πρόσωπο δέv μπορεί νό: κοιμηθη βαθειά. Ή ίερή νύχτα
άχρηστεύεται καί ή έπομένη ήμέρα αρχίζει μέ ενα σώμα νωθρό
καί ενα νου ληθαργικό. Δέv πρέπει κανείς νά φθείρη ασυλλόγι
στα αυτή την πολύτιμη ένέρyεια. Ή ένέρyεια πού οικοδομείται
από την παιδική καί τήν νεανική ή,λικία είναι τό κεφάλαιό μας.
θά επρεπε νό: χρησιμοποιηται μέ προσοχή καί ένδιαφέρον. Ή
αυτοεκπαίδευσις άρχίζει από την έπιμέλεια της καλης χρήσεως
καί μή φθορας της ενεργείας.
ΒΙΜΑ'ΛΑ ΤΑΚΑΡ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••

«ΙλΙΣΟΣ»
1971 - 16ον 'Έτος
'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - Έξωτερικου Δολ. 2.50
Διό: ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαpόϊl'ουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)

Ο « 1 Λ I Σ Ο Σ >> ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΜΕ

ΚΑΝΕΝΑ

ΑΛΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στέλλονται τεύχη - δείγμα.τα. πα.ρελιθόντων ετών ΔΩΡΕΙΑΝ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ΙΛI$ό$- �f11ΛόΓΙ-f
Δεύτεροc: τόμοc: : 1959-1960-1961

Κυκλοφορεί: δ είδικός τόμος «ΕΠΙΔΟΓΗΣ» ϋλης του ΙΛΙΣΟΥ
της τριετίας 1959-1960--1961.
Χρυσο-πανόδετος, σελίδες 416. Δραχμαί 90 (yιό:: τό έξωτερι
κό Δολλ. 4).
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ yιά τούς συνδρομητάς του «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ.
70 yιά τό εσωτερικό καί Δολλ. 3 yιά τό έξωτερικό. Χωρίς έπι<5ά
ρι,νσι ταχ. τελων.
ΕΠΙΣΗΣ δ «ΙΛΙΣΟΣ» άναλαμ<5άνει νά ταχυδρομήσn άπ'
εύθείας τόμους ώς δωρον διά λοyαριασμόν συνδρομητων του, μέ
τήν κάρτα τους η είδική ευχετήρια κάρτα του«' 1 λισου», στίς 'ίδιες
τιμές.
Η !ΔΙΑ ΕΚΠΤΩΣΙΣ ίσχύει καί yιά τήν «ΕΠΙ'ΛΟΓΗ» της
πρώτης τριετίας 1956-1957-1958.
ΕΝΑ ΩΡΑ I Ο ΔΩΡΟΝ yιά τόν έαυτό σας καί τούς φίλους
σας είναι ή προσφορά τόμων της «ΕΠ I ΛΟΓΗΣ», πού περιέχουν
δ,τι καλύτερο καί διαρκέστερο από τό:: yενικως έκλεκτά f-ημο
σtεύματα του περιοδικου.
θΕΡΜΗ ΣΥΣΤΑΣ I Σ: Δωστε τήν παραyyελία σας δσο τό
δυνατόν ένωρίτερα. Εμ<5άσματα μέ ταχυδρ. έπιταyή: Κωστην
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, Άθήνας (122).
0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
είδιι<οϋ τόμου έπιλογηc: τριετίαc:
1959 - 1960 - 1961
Γεώρ. Άθάναc
Γ. · Α ναγνωστόπουλοc
G. Arundale
Ίω. ·Α. Βασιληc

Αίώνια είρήνη
·vακίνθια
Είναι ά!Ξιωσύνη
Στοχασμοί μπροστά σ· ένα λίκνο
Σιβυλλικοί ψίθυροι στούc Δελφούc
·ο ίπποτισμόc σόν όνθρωπιστικόc θεσμόc
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Βασιληc

1970

Ό • Ανθρωnοc
Έnλησίασα τήν 'Αχερουσία...

Απ. Bcsant
Η. Ρ. Blavatsky

Τό κλειδί τηc Θεοσοφίαc

J. Bruno

Ύψιστοc Θεόc

Τάκηc ΔόΕαc

Προφητεία

Car. GjcUcrup

Ό nροσκυνητή
, c Καμανύτα
·Ησαν Μύσται Άσκληnιόc καί Ίnnοκρά·
τηc;

Παν. Ζέρβαc
Δημ. Ά. Ίωαννίδηc

Όρισμόc τηc Θεοσοφίαc

Ή Μετενσάρκωσιc καί ή άρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία
Έμnεδοκληc ό Άκραγαντίνοc
Οί άτομικοί φιλόσοφοι
Παρμενίδηc ό Έλεάτηc
Ίσημερίαι καί Τροnαί
Οί •έnικοινωνίεc» μέ τό ύnερnέραν
Oi Δελφοί

Κ. Π. Καβάφηc

Σοφοί δέ nροσιόντων

Παν. Κανελλόnσυλοc

Σέ κάτι φταίω

Niκoc Καρβούνηc

Θεοσοφία καί σύγχρονη σκέψιc
Πωc εβλεnε τήν έnοχή μαc
Ό Γκαίτε ώc Μύστηc
Πρόc τά Άρχέτυnα

John Kcnncdy

Ό nρωτοc του λόγοc

Rud. IGpling

. Αν...

Κων. Κιτρινιάρηc

Σωκρατική Γνωσιc καί 'Αρετή

Jolιn Coats

Ποιόc Ζ:ητάει τήν εύτυχία;

Ίω. Κουτσοχέραc

Ν" άγαnδτε

J. Κrishnamιιrti

Φιλοδοcία - Φόβοc

"Άνθρωnοc καί Άνθρωnισμόc

Μήνυμα
Μέ τόν Κρισναμοϋρτι
Δημιουργική εύτυχία

Robcrt Lcc

Περίμενέ με, ω φίλε...
Είθε

J. Van dcr Lccu\v

· Η κατάκτησιc τηc nραγματικότητοc

Νικ. Λούβαριc

· Η φιλοσοφία τοϋ Ραμακρίσνα

1970
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«Είρήνη πδσι»
Τ ό τραγούδι τοϋ Κόσμου
Ή έποχή τοϋ ύπνου

Κ. Μελισσαρόπουλος

Δημήτριος Γαλανός ό Άθηναiος καί ai
μεταφράσεις τών 'Ινδικών
Έεέλιεη η 'Ανακύκληση;
Μοναδικ.� ή κάθε στιγμή
Ή Μεταφυσική στούς «Παραλλήλους
Βίους» τοϋ Πλουτάρχου
Ή χορό της lωης

R. Mehta

Συγκρούσεις τοϋ αίώνα μας

Ν. Χάγερ Μπουφίδης

Παράκληση στό Θεό

Σπυρ. Νάγος

Ή Θεά 'Αφροδίτη
Ύποθηκαι

Νεχροϋ

Στά παιδιά όλου ταϋ κόσμου

Όσκ. Ούάiλδ

Τό άηδόνι καί τό τριαντάφυλλο

Ούώλτ Ούiτμαν

Τό κριτήριο της σοφiας
Ό ταειδευτής

Κ. Ούράνης

Πανθεϊσμός

Ούσπένσκυ

Διάλογος Διδασκάλου - Μαθητοϋ

Κ. Παλαμδς

Τό μέγα μήνυμα

Ζ. Παπαντωνίου

Ψαλμοί

Σαρ. Παυλέας

Σώμα καί Ψυχή

Πλούταρχος

Περί Εύθυμίας

· Αρ. Προβελέγγιος

S. Radhakrishnan
Ν. Sri Ram

�ο

βασιλέματα

Μεταμορφώσατε τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου
Ποιός θά μδς διδάεη τήν σοφία
Συlήτησις τρελλών
'Ανανέωσις τών έαυτών μας

Χρ. Ριlόπουλος

Oi Όλύμπιοι
Πλύσις έγκεφάλου
Δέηση στό Φάληρο

.
. Αλμπ. Σβάiτσερ
Σωτ. Σκίπης

Μισαλλοδοεia σέ κοιμητήρια
Κάτι περισσότερο
Ό Προμηθέας στόν Όλυμπο

Κ. Στεφανίδης

'Ανατολή καi Δύσις

Ρομπ. Ταγκόρ

Τά έκατόχρονά του
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Στέφ. Τσβάίχ

Τά μάτια τσϋ αίώνισυ άδελφσϋ

Ν. Τυπάλδοc

Είπαμε...

Ρωμ. Φιλύραc

Γύρισμα

Π. Χρονόπουλοc

Συρματοπλέγματα

Dan. Webster

· Ανατολή

Σήμερα

·ο Βούδδαc καί τό πρόβατο

Μάθε νά διώχνηc

Τρείc όμολογίεc πίστεωc

Κάλι Γιούγκα

· Ασκησιc διαλογισμοϋ

-�! προσευχ,ή τοϋ Μπετόβεν

Ένθουσιασμόc

Είσαι έπιιφιτήc;

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία

Ή cωή διδάσκει

Γιογκα Άδελφότητοc

Τρείc άρετέc

Σιωπή

Ό χρυσός Κανόνας

Μετενσάρκωσις καί Κάρμα

'Υπάρχει lωή μετά θάνατον;

ΆταραΕία

Διογένης Λαέρτιος

Ρουκμίνι Ντέβι

Μαχάτμα Γκάντι

Μδρκοc Αύρήλιοc

Κα Κιουρί

Μαίτερλιγκ

Ρενάν

"Αλβ Πάίκ

'Άγ. Αύγουστiνοc

Δισρσέλι

Κίnλιγκ

\V. Drunιmond

Θ. ""Εδδισον

Ηέφφερσον

n1. Nortlι

Έnίκτητοc

Α. Μnέlαντ

Ρ. Ταγκόρ

Κάντ

Φαρίντ Ντίν · Αττάρ

Κ Norris

Ν. Sri Raιη

Κρισναμοϋρτι

Ραντακρίσναν

Η ΧάΕλεϋ

Γκαίτε

· Εμερσον

1970
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Ρωμαιοκαθολικοi κληρικοi
,
,
σε' σuμποσια
παρισταvται
τού Τεκτονισμού 'Αμερικής
Τό άμερικανιΧό περιοδικό «ΤΙ
ΜΕ» άνέγραψε, ηλευταίως, δτι
ι'1 Ρωιμαιοκα&ολική οργάνωσις
«'Ιππόται του Κολόμβου», ή ό
ποία ξεκίνησε τιΊν δράσι της μέ
πολεμικ1 1 κατά του Τεκτοvισμοv,
τώρα συ\'εργάζεται μαζί του. 'Α
πέβλ0πε , ά πείση τούς Μασόνους
για ά λ λ α γ ή και τώρα f\'
διαφέρ1:ται γιά n'jv σ υ ν δ ι α λ λ α γ Ύ] Και σιΜργασία.
L� πρώτο 6ημα συνεργάσ&ηκαν
για t1\j V ασκησι της φιλανθρω
πίας, άγοράζοντας άπό κοινοί,
διάφορα Fιδη και επιτυγχάνοντας
ετσι καλύτερες τ• μές. Τώρα συγ
κροτούν κοινές επιτροπές για
τήν δράσι σέ κοινωνικά καί 1i&ι
κά {}έματα. 'Επίσης συγκροτοίιν
κ,ατά τόπου::; «επιτροπές συνδf
σμων» γιά τi 1ν ιl-νάπτυ1Ξ· τη; συ
νFργασία;.
Έξ αλλου, 1Ί μετα6ολ1Ί τη::; πα
λαιάς (πρό τριών αίώvων) κα
ταδίκης του Τεκτονισμου από τό
Βατικανό σέ συ1 εργασία Επί {}ε
μάτων κοινού ενδιαφέροντος, δ
πως τα Π\'Ευματικα και τά φιλα,•
θ-ρωπικά, εκφράζεται και iπί ά
νωτέρου επιπέδου. 'Όπω::; άνε
γράφη ό Καθολικός επίσΚ()ΠΟC
Ρόμπερτ Τζόϋ::; του Βίρμοντ
άντ1:προσώπευσε τόν -πρό έ-

βδομάδων απu{}αvόντα- Καρδι
νάλιον Ι(c,ι',σιγκ στό δείπνον, πού
παρέθ-f σε 1Ί Ιεγάλη Στοά της
Κοv,•εκτικούτη;, μετά την ληζι
των {ργασιων της 177ης tτησί
ας συνελεί,σεωc;. Παρεκάθησαν
ανω των χιλίων Τεκτόνων.
'Επίσης ό iπίτιμος πρόεδρο::; του
πανcπιστηfιίrυ Φόρδχαμ, αιδεσι
μώτατο; Ρόμπερτ Γκάννον, Κα
{}ολικός κληρικός του Τάγματος
του 'lησο-υ, παρεκιί{}ησε σέ γεύ
έας
μα 5.000 ΤFκτόνων της
"Υ'όρκης καί μίλησF, μάλιστα.
«Θά η&�λα - ε1πε στην αρχή νά μπορούσε ό καλός πάπας 'Ιω
ιiννης να μ' εβλεπε... ενα φτωχό
και ανυπεράσπιστο 'Ιησουtτη εμ
πισηυόμενον τ�Ίv ζωήν του στα
χiρια χιλιάδων 'Ελευθέρων και
Άποδ0δ γμένων Τεχτόνω1. Θά
τ,�υ αρεσF. "Ετσι η θελε νά F ξελι
χ{}ουν τίι πράγματα...».
0

Έπιθεώρnσιc
ΣΤΟΩΝ στic: 6άσειc
του ΝΑΤΟ

'Από τό περιοδικό NEW GE
(Νέο::; Αίών) πληροφορούμεθα
δτι ό "Ί'πατος Μέγας Ταξιάρχης
τοίι Άμερικανικου Τεκτονισμού
( νοτίου δικαιοδοσίας) κ. Χένρυ
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Κλάουζε.v περιώδευσε τr1v δυtι
κήv Εϋρώπηv προς επι{)εώρησιv
των εις τήrν εξσυσ.αν του ύπαγο
μένων Τι:,κτανικων Στοών, πού
λειτουργοίίν εις τας βάσεις τοίί
ΝΑΤΟ, θ-εωρουμένας ώς <<άμε
ρικα,ικόν εδαφος». 'Ί'πό την δι
καιοδοσίαν της έδρε.υούσης εις
Ουάσιγκτων Τιc,κτονικης Άρχης
ύπάyονται αφ' έvός ιμ�ν αί καθα
ρώς στρατιωτικαι, στοαί των οά
σεων του ΝΑ ΤΟ, αφ' έτέρου δι
αί σrι'οαί, πού εχουν μέλη αξιω
ματικούς καί 'Αμερι,κανούς πολί
τας εις ευρωπαϊκας χώρας.
'Ο κ. Χένρυ Κλάουζεν ιπεθε
ώρησεν 14 τε.κτονι-κ,ας στοάς είς
την Φρανκφούρτην, Λονδίνον,
Έδιμϋοίίργον -καί Παρίσι.
Είς τό Παρίσι ό κ. Κλάουζεν
παιιέστη επίση ς είς εtδι-κήν συνε
δρίασιν τοϋ 'Ί'πάτου Συμϋουλίοv
τοϋ εν Γαλλί <t Τε.κτονι· σμοϋ τnυ
Σκωτικσυ τύπου, ό ίδιος δε παρέ
θεσε γείίμα προς τ�μήν των Γάλ
λων ανωτάτων αξιωματούχων.
Είς την Ά γγλίαν παριτέθη
προς τιμήν του γεύμα από τον
Κόμητα του Κάντογκαν, προη
γούμενον Μέγαν Διδάσκαλον καί
τον Στρατηγόν σερ "Αλλαν Άv
ταίρ, &ναπληρωrτήν Μέγαν Διδά
σκαλον. Έπισης παρέστη εις ε
κτάκτους συνεδριάσε.ις. Ό σέρ
"Αλλαν 'Ανταlρ προσεκάλεσε τον
κ. Κλάουζεν να παρα-κολοvθήση
από τιιιητικr1ν {)-έσιν τον έορτα
σμον των γεvε{)-λ1ων της ϋασιλίσ
σης Έλι.σάϋετ Ό στρατηγός
Άνταίρ ελαϋε uέρος εtς τον έορ
τασμόν ώς διοικητής των ιφίπ
πων Γρ_·ναδιέρων της Βασιλι
κης Φοσυρας. Ή τελετή ητο
κρως εντυπωσιακή Ή ϋασ
, ίλισ-

α
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Χένρυ Κλάουζεν 'Ύπατος Μέγας
Ταξιάρχης Τεκτονισμοίί Η.Π.Α.

σα μετέϋη &πο τα ανάκτορα τού
Μπάκιγχαμ εφιππος πλαγίως εις
τον χωρον της παρελάσεως, πλαι
σιουμέvη απο λογχοφόρους εν με
γά λη στολfi
Είς την Σκωcrίαν ό κ. Κλάο'U'
ζεν επεσκέφ{)-η τάς Τε:χποινικάς
'Λρχας τοϋ συμ6ολικοϋ και φιλο
σοφικοίί Τεκτονισ,μοϋ.
Εις την Γερ,μανίαν προήδρευσε
τοϋ Δικαστηρίου Τιμης καί
πέδωσε, τον 6α{)-μον αvrον είς &
ρι{)-μόν 'Α μερικανών άξιωfλ!ατι
κων.
Ή περιοδεία διήρκεσε τέσσα
ρας έ6δομάδας.

α

Ό Τει<τονισμόc

ι<αί ή άνεΕαρτnσία
των Ήν. Πολιτειων
Εlς την Ουάσιγκτων, ό "Ί'πα..
τος Μέγας Ταξιάρχης του Σκω
τικοϋ Τε.κτσνlιΟ'μοϋ ( των φιλοσο-
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φικών 6α{}μων από 4ου μέχρι
33ου) κ. Χένρυ Κλάουζεν εbημοc.
σίευσε την ακόλουθ0ιν προκήρυ
ξιν:
«Θά έορτάσωμεν εφέιτος την
183ην επέτειον από της ύπογρα
φης ταυ Συντάγιμαιτος των Ή
νω,μένων Πολιτειών. ΊΌ γεγονός
αύτό εχει τεραστίαν σημασίαν
δι' ήμας τοrύς Τέκτ0ινας.
Πρωτον, διότι εκ των 42 ύπο.
γραψάντων, οί 23 ήσαν Τiκτο
νες. Καί δή, ο-οτοι ήσαν μεταξύ
των ήγετων της Συντηκτικης Συ
νελεύσεως. 'Εξ αυτων τέσσαρες
ή.σαν Μεγάλοι Διδάσκαλοι.
Δεύτερο,•, διότι οί ανδρες εκεί
νοι μετέφεραν επί τού χάρτου
μερικάς 6ασικάς Ά με ρικανικάς
άρχάς. Ταύτας ό μέγας Χ.:ί.ρτης
της ελευθερίας μας συνέδεσε
,μ,ονίιμως: είς το πολιτι χιΊ" σχέ
διον ελευ&ερίας σιν::ιhήΓ>Fι,•ς, δο
ξασίας και σzέψεcσ;. Ειναι ι,ξιο
σημείωτος η ταυτότης τούτων
προς τάς εκ παραδόσεως Τε
κτονικάς άρχ,l; Έπ� :rταοαδεί
γματι, τό Τ1,,κ�ονικ1ν Σύνταγμα
1723 του 'ΆνηοσοJ tθέσ.πιrrε
τάς αρχάς ταύτας: λαϊκήν κυρι
αρχίαν διά του κανόνος της πλει
ανοψηφίας, κυβέρνησιν περωρι
ζιψένην συνταγματικGJς, στοάς
τοπικως αύτοκυ6ερνωμένας, ύ
πάτην Μεγάλην Στοάν μk όμο
mπονδιακόv σύσιτημα καί δικα
στικως έποπτευομέvην, προστα 
σίαν &τομικων δικαιωμάτων. Οϋ-
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τως, οί Τέκτονες πρ,οπάτορες 1Ί
μων μας έπρομή%ευσαν ενα σχέ
διον 6ασιζόμενον είς τά; Τεκτο
νικάς άρχάς, επί του ιΊποίου ό
'!'εκ;ονισμός άνωurύσσεται zαί
ακμαζει.
Τρίτον, διότι καί ημzίς όφεί
λομεν νά αφιεροrύμε%α εις τιχς
άρχάς αυτάς, μετά &άρροrυς και
πεποι-θήσεως, μαχόμενοι συνεχfος
προς διατήρησιν της ίστορικης
11μων κληρονομίας.
'Τπό τό πνεύμα τούτο, καλu)
απαvτας τούς &ξιωματικ,ούς τοϋ
Σκω-τικοϋ Τύπου, δπως έορτά
σουν την επέτειον, συνεργαζόμε
νοι είς τά προγράιμιματα των \ιlε
γάλωιv Στοωιν».

· Αvαι<οίν ωσιc:
τοϋ Τει<τονιι<οϋ
Ίδρύματοc

'Εκ τοϋ Τεκτονuκοϋ 'lδρύμαπος έξε
δόθη ή άκόλουθος άνακοίνωσις:
«Τό Τεκτσνικόν υlδρυμα της •Ελ
λάδος έξ άφορμης -προσφάτου ύπο
μνήματος της Μονίμου Συνοδικης 'Ε
-π:ιτρσττης -π:ρός τήν • 1 εράν Σύνοδσν,
θεωρεί &ποχρέωσίν του νά δηλώση
διά μίαν άκόμη φοράν, δτι δ Τεκτο
νισμός δέ.ν ετναι θρησκεία άλλά ά
-π:λως φιλοσοφικός καl φιλανθρω-π:ικός
θεσμός, οί δέ. Τέκτονες, ώς άτομα,
θρησκεύονται εκασrτ:ος κατά τό θρή
σκευμα α&τοϋ.
»Θε,μελιώδης αύτοϋ άρχή ά-π:οκλείε\
-π:ασαν συζήτησιν έ-π:l θρησκευτικων η
πολιτuκων ζητημάτων ώς καl την με
τοχήν του είς τούς έ-π:' αύτων ά;yω
�ας, ά-π:οκροuει δέ. ώς άντιτεκτσνικόν
-πάντα προσηλυιrι<ψόν».

**************
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Έξ άφορμης της ύπ' άριθ. 2060;69 άποφάσεως
τοϋ πολυμελοϋς Πρωτοδικείου 'Αθηνών
ΕΚ ΤΗΣ «ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ»
(τείιχος 7, Όκτωβρ. 1970, σελ. 671-74)
ψα:σις δρίζει τήν θρησκe.ίαν , δτα;ν e.ί
< 'Ότ?.'Ι ό α.νθρωΙJtο; Υ,:χ.τi.χzτα.:
να:ι yνωστα:ι α:ί έπ�μονοι προσπάθειαι
συy,zχω; ύπό ύ-:τ:cψία.; 1.1,mσο·ιι
τοϋ ψιλοσοψικοϋ στοχα:σμοϋ νά σιiλ
-κη;
1ουδχίκη; συνωμοσ:α.ς Υ,α.ί
λάGn είς μία:ν κα:θα:ράν εννοια:ν τά
βλέπη πα.,ιτα.χου τού; πpάγ,,οpά;
τυπικά yνωρίσμαπα: ταJ θρησκευτικοϋ
ψα:ινομένοο.(1 ) 'Οrτωσδήπσrε ή θρη
της, σ.ύτοκ.τονεί πνευ1.1,α.τ:κως κ;1,ί
σκευτική συνείδησις άποτελεϊ μίαν
Π?,ύιει yά, βλέπη τόy κό1�μοΥ του
διάστα:σuν της πνεuματικης μας ζωης
cpω-τό;, πληpαυτα.ι ιι� α.uσθ-ίJΙ:.1.ατχ
και δεν πρέπει νά συyχέηται πρός
1.1,ίσο:;;, δυσπ:στία.; κ.α.ί έκ.3ική
τήν θεωρητικήν (η έτιιστηιμονικήν )
συνείδησιν, νομίζω δ' δτι τό πα:ρα
σzω; ... l1ρέπει ·ιά δια.κ.pί·ιωμεν
τιθέμενον άπόσπα:σμα: δίδει μίαν ίκα
τΟ y... :1κb 1J zί; τούς έχυτούς μ.ι�ς
νοποιητικήν εννοια:ν της θρησκευτι
...
κα.ί
t
Ξ ίς
.ους αιλλου;
»
κης πίστe.ως και διευκολύνει είς τ'ήν
(Νικ. ιfm:zpντιάιzφ, ll'Ι!Ξυμ::t "Ι,Χ-ί
κα:τα:νόησιν των τιθε,μένων έvrα:ϋθα:
'Ελευθερία., ι.ιιz-ά,φp. Μηιτpοπολί
ζητημάτων. «'0 κύριος πυρήνας της
1 ίpη,να.ίιου,
είναι μαγικός, ή πίστη στό μυστήριο
του Σάlι.1,αυ
σzλ.
και στό θαϋμα:, και άπο&λέπει σέ
202).
μιάν άνθρώπινη τελείωση πού άψή
1. 'Η ύπ' άριθ. 2060/69 άπόψα:σις
νει πολύ πίσω της τήν άλήθεια: ταJ
τοϋ Πολυμελοϋς Πρωτοδικείοο 'Αθη
θεωρητικοϋ , τήν άρε.τη τοϋ ήθικαJ
νών (ΕΕΝ 37.168 έπ.) έδέξα:το δτι
και τήν όμορψιά τοϋ αίσθητικοϋ άν
ό έλευθερσre.κτονισμός « ... άπσrελe.ϊ
θρώποο. 'Αξίωσή της είναι νά μετα
θρησκεία:ν , ύψ' ην εννοια:ν νοe.ϊτα:ι τό
μορφώσει άπό τά βάθη εως την έπι
σύνολον των δοξα:σιων, των σχe.τικων
ψάνειά της δλόκληρη τήν -τtpοσωπι
πρός τήν πίστιν ,φός ενα: η πα,\λούς
κότητα: - μέ τήν άyιότητα:». (2 )
θεούς μεπά των έξωτερικων τ&πWΙV
Πρέπει πάντως νά διευκρινισθfi δτι
και τελετων κ.λ.π., δι' ων έκδηλοϋ
αί λέξεις «θρησκεία:», «θρησκευτικός»
ται ή πρός τόν Θεόν τιίστις κα:ι λα
κ.λ.π. χρησιμοτιοιοϋντα:ι και μέ την
τρεία». Περαιτέρω ή ίδία: άπόψα:σις
έδέξαιrο, δτι δ έλευθεροτe.κ.τονιΟϊμός
άπσrελεϊ μή yνωστήν θρησκεία:ν καί
(·Ι) Βλcπε ένο:ικτικως Ε ύάγ γ Πα
τούτ� τi;> λόy� μή προστα:τευqμένην
πανοϋτσ ον,
Γνωσιολογία ("lκαροc,
υ
ύπό τοϋ άρθρο 1 6 παρ. 2 τοϋ Συν
196:l), σελ 419 έπ , Χ ρ ' ν ο ρ οϋ τάγματος 1968, ετι δέ μαλλον δτι ή
τ σ ον, Λεξικόν της Φιλοσοφίας, ύπό την
άσκουμένη λατρεία: ύπό των όπαδων
λέξιν«Ορησκεία», L a 1 a n d e (ΠΑΠΥ
τοϋ τe.κτονισιμοϋ άντίκe.ται είς τά χρη
ρQΣ), εξικόν της Φιλοσοφίας, λ Θρη
στά ηθη και είς τ'ήν δημοσία:ν τάξιιν.
σκεία
2. Π ρω τίστως έκπλήσσει ή αύτάρ
(2) �ύάγ γ
Παπανοϋτσος,
κ.εια:, μέ τήν δποία:ν ή έν λόy� οοόένθ' άνωτέρω, σ t,JS.

η

οχ

+
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σημασίο::ν τοϋ «&περακρι!!ιοϋς σε!!ια
σμου ένός κο::νόνος, μιας συνηθείας,
έ.νός συναισθήματος» και ή σημασια
αϋτη εtναι πλέον άpχαία και ητο
tiλ:λ.οτε περισσοτεpσν συν. ηθισμε.νη ά
πό σήμε.pσν. (3) Λεγσμε.ν έπί παρα
δείγματι: ή θρησκευτικ'ή τήρησις των
κ.α:νόνων κυκλοφορίας, ή θρησκεια
της έπιο,:ήμης, της έλευθερίας, κλπ.
3. 'Εξ έ.τε,ρw δυσχερειαι έπισης
ύφίστcwται διά τον δρισμόν του έ
λευθεpστεκτονιαμw, ίσως διοτι καί
τά τeκτονικά συστηματα ειναι πολ
λά. 'Η τε.κτονική βι!!ιλιογ pαφια άρι
θμεί 60.000 περίπου ε.ργα, (4) «ώ
στε δέν ε.μεινε καμ,μιά πτυχη της
Μασωνίας που .ιιά μην ί,εδιπλωθηκε,
καί γι' αύτό δεν μπορεί να ) ινn λο
yος γιά δηθεν μ.χπικα της». (5) Είς
τήν Μεγάλην Γαλλικην 'Εγκυκλσπαι
δείαν άνccγpαφεται έπισης, οτι δ έ
λευθε.ροτε.κτονισμός «δεν εtναι μια
μυστική έ.ταιρία, άλλα, άπλούστατα,
μία κλειστή έταιρία
Οι βασικοι
κο::νόνες του, οί νομοι του, ή ίστορία
του, τά όνόματα των μελων του,
δεν είναι μυστικά». (6)
'0 ίσχυρισμός έπομ"νως της σχο
λιαζομένης άποφάσεως, καθ' ον δ τε
κτονισμός άποτελεί θρησκειαν μή
yνωστήν, τυγχάνει εωλος κατά τό
δεύτεpον τουτο σκέλος του. "Αν δ τε
κιτονισμός είναι άνεπcφκως γνωστος,
τουτο ένδέχεται νά όφείληται έν πολ
λοίς είς την προκατάληψιν, με τήν
δ-reοίαν συνήθως άντuμετωπίζεται.
4. Πpστου ομως προχωρήσω, ό
.
μίο::ν άντιφασιν
φείλω νά έπισημα;νω
μεταξύ τοϋ ίσχυρισμσυ τούrrου, της
άποφάσεως καί της έπαλλήλου σκε
ψεως αύτης, καθ' ην «. . ή άσκου
μένη λα:τρεία έκ μερους των όπαδων
τοϋ τεκτονισμσυ
έν όψει της μυ(3) L a 1 ,ι 11 d e ενΟ' άνωτ J3) -<αi
ημητράκου, Ιέγα Λεt,ι/ΟV, λ Θρησ/εια
('•) Paul Naudon, Ό 'C,ευθε
ροτεκτονισμός(Quc ,,11, - JC 7 εΔ,οσιc Ζ αχ α ρ ο π ού λ ο υ,
1%6), σ 121
(5) Γι όχ α ν Σ α σ ε ν μτrα,< (δια
σκευή
Γι α ν ν ι ο υ), ΊΙ Μασωνία,
ΕΡΕΤ <\, 'οέμβριι, ς - �εκέμβριος 193',,
σ 7
(6) Ρ a u I Ν a ιι cl ο η, ενθ' άνωτ,
σ 1
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ατικης αύτσυ όργο::νώσεως έν γένει
.. άντίκειται είς τά ;(ρηστά i\θη
ιίτι δε καί είς τήν, δημοσίαν τα
ξνν .. ». 'Ανηνομεί προδήλως ή άπο
φασις, οτο::ν ιίνθε.ν μεν δεχεται, οτι
δ τεκτονισμός άποτελεί θρησκείαν μη
γνωστήν, ενθεν δ' οτι ή άακουμένη
λατρεία έκ μέpους των όπαδων τοϋ
τεκτονιαμου άντίκειται είς τά χρη
στά ηθη καί είς την δημοσίαν τα
ξιν, διοτι το τελευταίον τουτο πρω
ποθετει λογ ικως οτι ή άσκουμένη λα
τρεία τυγχα.ι,ει γνωστη. 'Αδυνατω
νά πιστεύσω, bτι ή ε.ννοια της άπο
φασεως είναι οτι δ άποδιδομενος είς
τόν τεκτονισμόν ύπο ταύτης μυστι
κός χαpακτήρ καθιστα τουτον άντί
θετον πpός τά χρηστά ηθη καί την
δημοσίαν ταξιν, διότι τοϋτο θά άπε
τέλει ab,ιιιιluιη
'Εν πάΌη περιπτώσει, άν ό τελευ
ταίος οδτος ίσχυρuσμός της άποφα
σεως είναι βασuμος, διε.ρωιτωμαι, δια
τί ή έπσπrεύουσα άρχή δεν ζητεί τήν
διάλυσuν τοϋ τεκτονισμοϋ έν 'Ελλα
δι, σι.ψφώνως τ<;, αρθρφ 11 8 άρ. 2
του 'Αστ. Κώδικος.
5. θά προσπαθησω τώpα νά προσ
εγγίσω τόν -rε.κτονισμόν (7) μέσφ των
τεκτονικων κεuμένων καί νά προσδιο
ρίσω τά κύρια χα:ρακιτηριστικά καί
έντευθεν μίο::ν άναλυτιcκήν ειννοιαν
τούτου.
α) '0 έλευθεροτεκτονισμός πι
στεύει είς την ϋπαρξιν του θεου καί
είς τήν άθο::νασιαν της ψυχηc, (άρ
θρον 1 παρ. 1 τοϋ Καταστα:τικοϋ
Χάρτου η Συντάγματος της Μεγα
λης Στοας της 'Ελλάδος). Λαμι5αιvο
μένου ύπ' δψιν, σrι δ τεκτονισμός
δεν θέτει ούδέ.ν όριον έν τn άναζη
τήσει της άληθείας (Τυπικόν τοϋ Α'
σuμι5ολικοϋ βαθμου), τά μνησθένrα
δύο καί άποκλειστικά δογuατuκά
(7) 'Έ,<ω /υριως ύπ' οψει μοv το ' \ρ
χαίι,ν Υαl ' '\ πι,δεδεyμένον Σ,,ω-ι/ον Σύ
στημα, τό όποίον άΥολουΟεΤ /αι 6 'Ε)ληνι
-<ός τε-<τονισμό:, δστις ,ει-ωργεί νομίμως
έν 'Cηαδι, άναγνωρισΟ:ιc δια τού Π Δ
της 2 Δε-<εμβρ[ου 1 927 (<1> \� 11. 2 / 1ι 1 1928
Παραρτημα, άναδημοσιεJσις έ-< του ήμαρ
τημένου ύπ' άριΟ 297 τηc 1 Ο Δεκεμβρίου
1927 φύλλου του Παραρτημ α-τ-ος της Έφη
μεριοοc της Κυβερνησcωc)
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στοιχεία του χρησuμεύοον νά προλά
<,ουν την άναρχία;ν διά της ά?(αιλι
νώτου έλευΘερίας. 'Οπωσδήπσrε �
μνησθείσα θεμελιώδης τεχ.τονική άρ
χή, καθ' ην «δ τεκτονισμός δέν Θέ
τει ούδέν δριον έν τίi άναζητήσει της
άληθείας», προδικάζει τήν έξωθρη
σκειπικήν κα:τεύθυνσιν των τε.κτονι
κων ένδιαφερόντων. 'Αλλ' ή έτέρα
θε,μελιώδης άρχή, καθ' ην δ τεκτο
νισμός σέ<οe.ται την οίανδήπσrε θ('η
σκεlαν του τέκτονος, τηρεί άπόλυτον
άνοχήν πρός πασαν Θρησκευτικήν
δοξασίαν καί άποκλείε� πασαν συ
ζήτησιν έπl Θρησκεuτικων ζητη,μά
των (άρθρον 1 παρ. Ι καί Υ του
Συντάγματος), καθιστα τόν τe.κτο
νισμόν 'Π'ροδήλως άμέτσχον θρησκ,ευ
τικης χροιας, πολλι;'> μαλλον θρη
σκευτικοϋ συyκρητι01μοu. 'Υπe.στηρί
χθη, eν τούτοις, είς τά πλαίσια της
Καθολικης 'Εκκλησίας, κυρίως, δτι
δ τe.κτονισμός άκολοοθεί τόν Δει
αμόν (dcίsιηιι,), δστις άπσre.λεί μίαν
κίνησιν, άναπτυχθείσαν έντόνως τόν
ιζ' αίωνα έν 'Ayyλί q. καί άπλωθεί
σαν έν Εύρώτm κατά τόν ιη' αίω
να, καί ώς μοναδικόν πe.ριε.χόμενον
εχει δύο κυρίως άρχάς: την ϋιταρξιν
του θεοu καί τήν ιάθανασίαν της ψu
χης, άληθεlας αύτονοήτους καί μή
δεομένας την μαρτυρίαν οίασδήπαrε
'Αποκαλύψεως. 'Όμως ή «θρησκεία
του όρθοu λόγου», ώς ώνομάσθη ΟU·
τος, άπετέλει κατά τόν Χέγκελ «μίCΧΙ\Ι
άπλην λσy ικήν άφαίρe.σιν» καί i']τσ
ξένος η:ρός την θρησκευτικήν πίστιν,
βαθμηδόν δ' έyκαταλείφθη. (8) 'Ανε
ξαρτήτως του γεγονότος, δτι δ τε
κτονισμός δέν άκολοοθεί τόν Δεισμόν
(εστω κι' αν έπιφανείς τέκτονες, ώς
δ Βολταίρος, συνe.τέλe.σαν είς τήν
διάδοσίν του κατά τούς χρονοος του
Διαφωτισμοu), δ Δεισμός έν πασn
η:εριπτώσει δέν άπσrελεί θρησκ1ο3cw,
καίτοι έφιλοδόξησε νά ύποκατ=ήσn
ταύτην.
β) «'Ως φιλοσοφικός, προο&:ιχη
κός καί φιλανθρωπικός δ Θλευ9e.ρο(8) Εύάyγ.
Παπανοϋτσος ,
ενΟ' άνωτ., σ. Ι,06, λ p '.\ ν δ p ϋ
ο τ σος, ένΟ' άνω-:-, ύπό την λέξιν cleisιηus,
ο ύ β α pι ς, 'Ιστορία της Φιλοσο
φίας (gχδ Ί<.:λευΟεpουδάχη), Β' 85 - 86

1970

τεκτονισμός άποσκοπεί τήν ήθικήν
καί πνεuματικήν βλετίωσιν των μe.
λων τοο διά της αύτσyνωσίας, της
έρεύνης της 'Αληθείας, της 'Αλλη
λεγγύης καί της έφαρμοyης των άρ
χων της τεκτονικης 'Ηθικης, έρyάζε
ται δέ άδιαλείπτως ύη:έρ της η:ροό
δου καί της ήθικης καί η:νευμcπuκης
άνορθώσεως της άνθρωrιτότητος διά
της είρηνικης καί βαθμιαίας άνυψώ
σεως τοϋ 'Α τ ό μ ο υ» (άρθρον 1
παρ. 11 του Συντάγματος). 'Επιζη
τ�εί δηλαδή νά βοηθήσn είς τήν άνά
πτυξιν των λανθανουσων ίκανοτήτων
του άνθρώποο, δν θe.ωρεί «δυνάiμει
δν» μέχρις δτου ουτος φθάσn είς την
'
κατάστασιν της άριστσrελικης «έmε
λεχείας». 'Εντεϋθεν συνάγε,ται δτι δ
προσανατολισμός τοϋ τe.κτονισ,μοϋ εί
ναι η:ροεχόντως ά ν θ ρ ω η: ι σ τ ι
κ ό ς.
y) «Οί έλευθe.ροτέκτονες συνέρχον
ται έν Σταχίς, αϊτινες τοϋτο μέν εΙναι
έπί μέρους συyκ,εκρσrημέναι 'Εινώ
σεις άδελφων ύπό κοινων τύπων καί
κανονισμων διεπόμεναι, δσον άφορ�
την συyκρότησιν, σύστασιν καί λει
τουρyίαν αύτων, τοϋτο δέ Τe.κτονικά
'Εργαστήρια, ητοι δ τόη:ος ενθα ου
τοι συνερχόμe.νοι έρyάζονται προς
βελτίωσνν αύτων διά της κατανοή
σεως καί έφοφμσyης των Τεκτονικων
Άρχων, ων ή έσωrre.ρικη καί βαθυ
τέρα εννοια, διά συμ<,όλων είκονι
ζaμένη καί δι' άλληyοριων έκτιθε,μέ
νη, άποκαλύπτεται αύτοίς βαθμηδόν
διά προοδευτικης είς ώρισμένους ίε
ραρχικούς Τe.κτονικούς βαθμούς μυή
σεως» (άρθρον 1 παρ. Χ του Συντά
γματος της Μεγάλης Στοας της 'Ελ
λάδος).
θά ιά.παριθμήσω ένταϋθα καί με
ρικάς άλλας θe.με,λιώδεις τεκτονικάς
άρχάς: αα) «'Ως ϋπατον άyαθόν δ
έλεύθερος Τέκτων θεωρεί τήν έλευ
θερίαν της σκέψe.ως καί συνειδήσεως.
'Αποδο'<uμάζει παν μέσον άπειλοϋν
τήν έλευθερίαν ταύτην καί καταδι
κάζει τήν βίαν» (IV). ββ) «Οί 'Ε
λe.υθεροτέκτονες πρe.σ<!>εύοον δτι οί
άνθρωιτιοι οίαδήποτε καί αν χωρίζn
αύτούς διαφορά πνευματικων η ύλι
κων προσόντων, καταyωyης, κοινω
νικης θέσεως, έθνικότητος, φw-ης,
χρώμαπος, γλώσσης η θρησκείας,
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γe.ννωνται έλe.ύθe.ροι, εχσντe.ς τά αύ
τά δικαιώματα,>. yy) «'Ατενίζουν μέ
έπιείκειαν τάς άνθρω,τίνας πλάνας
καί πραλήψe.ις καί καταπολεμουν αύ
τάς διά της πειθους παρέχοντες έαυ
τούς ώς uποδείyματα πεφωτισμένων,
είλικρινων, χρηστοήθων καί έντίμωrν
άνθρώπων κο:λης θελήσεως» (VI).
δδ) «'Ο Τεκτονισμός τuμα δλως ίδι
αιτέρως τήν έργασίαν ώς ίερόν κα
θηκσν του έλευθέροο άνθρώπου καί
άποκλεLει ώς έκ τούτου άπό τούς
κόλπους αύτου τούς άέργα.ις» (VII).
ε.e.) «'Η άφοσίωσις είς τήν οίκσγέ
νειαν, δ σε<!,ασμός πρός τούς κοινω
νικούς θe.01μούς, ή άγάπη πρός τήν
Πατρίδα καί ή τήρησις των κα,Θη
κι'wτων του -.τσλίτου είναι διά τόν
Τέτσνα ίερά ...» (VIJI).
'Η έπιδίωξις της 1τροοδe.υτικη:; ά
να-.ττύξεως της άνθρωτιLνης πρσσωrιτ•
κότητσς διά των συμ'5όλωιν καί των
άλληγοριων άποτe.λεϊ τήν τe,κτσνι
κήν μέθοδσν η τήν «βασιλικήν τέ
χνην». (9) 'Η τιλατωνικ'ή έπίδpασις
των άνα'5αθμων καί βασιλικων άν
δρων είναι πρσφcwής έν 11:ρσκe.ιμένφ.
'Εν τούτοις ή χρησψοτιοίησις συμ'5ό
λων καί άλληγοριων ύπό του Τe,κτο
νuσμοϋ προκαλεϊ διά τούς τρίτους (ά
μυήτσυς) πλείστας δσας παρεξηγή
σεις, ύτιο-.ττe.ύω δ' &τι θϋμα τοιούτων
-.ταρερμηνειων πί11:τει ίσως καί ή σχο
λιαζομένη άτιόφασις.
Τό τe.κτονικόν «μυστuκόν» καί δ
τεκτονικός δρκσς είναι e.ίς τήν πρα
γμ
, ατικότητα συμ'5αλικης καί μυηη
κης φύσεως.(1Ο) Τουτο ίσχύe.ι έπί
σης καί διά τήν χρησιμστιοίησιν πλεί
στων αλ.λων λέί,εων, ώς «ναός,,, κλπ.,
έν τη ίδίι;χ δ' έννοίι;χ χρησιμοτιοιουν
ται αί αύταί λέξεις καί είς πολλάς
αλλας περιιrrτώσεις, ώς λ.χ. «Ναός
της Θέμιδος», «διακονία της Θέμι
δος», «Ναός της 'Ε11:ιστήμης», <ψύη
σις είς τήν Τέχνην», κλπ.
6. 'Εν δψει ομως των έκτεθέντων,
πως έξηγεί,ται ή έχθρότης της Κα
θαλικης 'Εκκλησίας καιά του έλευ(9) 0 Τ ά σ ι ο ς, Προλεγόμενα στην
τεκτονική μέθοδο, είς Ί'εκτ Δελτίον Νο. 74
(1967)
(10) Ρ a u ι
a ιι d ο η, ενθ' άνωτ,
σ 83.
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θερστe.κτσνισμου; 'Η έξήγησις θά δο
θfi μέσφ της ίστορικης έξe.λίξεως των
σχέσεων μεταξύ τe.κτονισμου καl Κα
θολικης 'Εκκλησίας, της δποίας δ
κοσμικός ρόλος δέν πρέπει ποτέ νά
λησμονηται. (11) Τήν 4 Μαία.ι 1738
(έπίσημσς άφe.τηρία τσϋ θεωρηηκσϋ
τe.κτον,σμου θεωρe.ϊται ή 24 '1 α.ινίσυ
1717, καθ' ην ίδρύθη ή Μεγάλη
Στοά της 'Αγγλίας) δ πάπας Κλή
μης Χ1 1 έκδίδει τήν βούλλαν του
(Ιη emincn t
Apoςto]alus spccula)
ενθα τονίζει, ϋτι οί έλευθe,ρστέκτονες
πρέπει νά θεωρηθουν ώς «λίαν ϋπο
-rοτου> αίρe.τικοί, έξ αίτίας του τe.κτο
νικου Μ υ σ τ ι κ ο ϋ καί του έπακο
λούθσυ του, του UΟρκου, (12) «διότι,
αν οί έλευθερστέκτσνες δέν επραττσν
τίποτε κακόν, δέν θά έμίσα.ιν τό
φως». Καί είς ταϋτα πρσσe.τίθετο μία
σκοτεινή φράσις: «καί διά πολλούς
αλλα.ις λόyα.ις γνωστούς είς 'Ημας,
οί δποϊοι είναι όρθοί καl λογικοί».
'0 'Άλεκ Μe.λλόρ(13) άτιέδειξΕ.ν, &τι
είς τήν φράσιν ταύτην ύπe.νσσϋντο πο
λιτuκοί λόγοι. «'Ο πάπας έφοr!,εϊτο την
έπίδρασιν του 'Αννο'5έρσυ (καί άγ
γλικcwήν) έντός των Στσω·ν, άλλά
δέ.ν ήδύνα;το νά τό είτrr1 είς μίαν 'Εγ(11) Λαμβάνω τά στοιχεία κυρίως άπο
τον Ρ a u I Ν a u d ο η, ενθ' άνωτ, σ.
6'ι έπ , και άπο τον .\1 a ί η G u i c 11 a r d, Ιcς Fι·anrs- Marons (εκο Gras
sct, J 969) σ 197 έπ. β' καl Παν Καμαρι
νέα, Τε..<τονιχα1. μαpτυpίαι άπΟ τοϋ 17ου
καί 18ου αίώνος (άνέ,<οοτος εtσέτι έρyα
σία, τεΟείσα εύyεvώς ύπ ) 0-+Ιιv μου ύπΟ τοϋ
συγγραφέως)
(12) Τυγχάνει γνωστόν, οτι οί πάπαι
προσεπάΟησαν νά οί,<ειοποιηΟουν καl την
έγκόσμιον έξουσίαν (Iιnperium) μέσ'1' του
ορκου Ύπεστ ήριζον οηλαοή, οτι ό 8ρκοc
άνήκει είς τήv πvευματικην Εξουσίαν των
(Saceι·dolun1) "αl οτι ολαι αί ύποΟέσεις,
α'ίτινες έπεσφραyίζοντο οι' ορκου (π χ
διεθνείς συνΟηΥαι), άνηκον έπίσης είς τ-);ν
οικαιοοοσίαν των 'Η προσ-cciΟεια των πα
πών νά έξασφαλίσουν οι' έαυτούς τήν τε
πνευματι,<Ί)ν χαt τήν έγΥόσμιον έξουσίαν
(πρβλ το οόyμα των ούο C:ιφών) ητο συνε
χής καί έπίμονος).
(1.3) _\lec
JI.Iel l01·,
os freres
se11arP,, Jes Franc�-l\la9ons, 1961, οπερ
έξετυπώθη μέ την αοειαν της Έπισκοπης
των Παρισίων (Impι·imatur)
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κύκλιον», γράφει έπί λέξει. Πολλά
στοιχεία: της έποχης έκείνης σuμφω
νοϋν μέ τήν έρμηνείCΧiV τα:ύτην, κυ
ρίως δέ αί έπιστολαί τοϋ καρδινα
λίου Νέρι Κορσίνι, άνεψιοϋ του Κλή
μενrος Χ 11. (14) Τό 1962 ό
Ηο�eι·
J > r, ι·cΓι ι lί' έδημοσίευσεν είς τήν έπι
Θεώρησuν ι<' ,yιnl)olι.,mt
όλόκλη
ρον τό κ.είμενον της «μυσrruκης έπι
στολης», ή όποία: συνώδευε τήν βούλ
λαν του 1738 του παπα: Κλήμε.ντος
Χ11 , ίσχυριζόμενος δτι ελαr5ε τήν έ
πιστολήν ταύτην άπό εν ύψηλά
ίστάιμενον πρόσωπον της 'Αyία:ς 'Έ
δ ρα:ς. (15) Είς τήν έν λόy� έπιστα
λήν, αν είναι αύθεντuκή, άποδίόετα:ι
είς τόν τεκ.τονισμόν μία: δοξασία άν
τιχρισrrιανική, «άφου άρνείται είς τόν
Χριστόν δ,τι εtναι ούσιωδες καί μο
ναδικόν κα:ί συνιστα την βάσιν της
άποκαλύψεώς του καί της 'Εκ.κλη
σία:ς του». (16)
Τήν 18 Μαίου 1751 ό παπας Βε
νέδικ.τος XIV άνανεωνει τήν κατα
δίκην του ,φοκα:τόχου του είς τήν
Βούλλαν Ριυ,·ίά.1, κα:τά του τεκ.το
νιο�μου κα:ί ή lδία: κα:ταδίκη έπCΧJVα:
λα:μr5άνετα:ι πολλάικις ύπό των i!,κτο
τε πα:πων. 'Επα:κολουθεί ή σοr5α:ρω
τέρα καταδίκη του Λέοντος ΧΙΙΙ μέ
τήν Jlιιιη:c�ηιιιη Gcι�ιι<, της 20 'Απρι
λίου 1884 ενθα ή κυριω,rέρα κα:τη
yορία κατά του έλευθεροτεκ.τονισ.μου
είναι ό να:τουραλισμός η δ όρθολο
yιcιμός. «Δι' αύτwς (τούς έλευθερο
τέκτονα:ς), έκτός άπο όσα δύναται
νά κα:τανοήσn τό όJνθρώπινον ,τνευ
μα, δέν ύπάρχει οϋτε θρησκεuτικόν
δόγμα οϋτε άλήθεια. 'Επί πλέον, δε
χόμενοι είς τάς τάξεις των όπαδούς
άπό διαφορετικάς θρησκείας, ένισ,χύ
οuν τήν μεγάλην πλάνην του πα:ρόν
τος, ή δποία ουνίστο;τ-αι είς τό νά
θεωρηται ώσάν κάτι άδιάφορον ή
φροντίς διά τήν θρησκείαν καί vά
έξισώνοντα:ι δλαι α:ί θρησκε.υιrικαί
(11,) Ρ a u I ι ,ι ιι ιl ο 11, έ:νΟ' άνωτ,
σ 64
(15) Ό η ο g c , l' c ·" , c r ί ι ι c ε
yραyε, μεταξύ αλλων, καί τό βιβλίον «Les
Γils dr la luιηiere» (JcJa111111c111011, ·t961),
άναφερόμενον είς τον τεκτονισμόν
(16) Α Ι a ί ιι C ιι ί c Ιι a , d, ενΟ' ά
νωτ, σ 226
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μορφαί». 'Από του πάπα Βενεδίκιωυ
XV (1915) α:ί παντιφικ-:χί κστα:δίκαι
ελαr5ον καί νομικ'ήν μορφήν, κ.ατα
στρωθείσαι είς τά αρθρα 2335 έπ.
του συvτταyέντος τότε Καvονικου Δι
κα:ίου Coclrx Jιιι·,., ι::ιηοηίcί
Τό
άρθρον 2335 όρίζει, δτι κατα:δικά
ζονται μέ άφορι<ψόν «δσοι έyyράφον
ται είς τήν τεκτονικήν αίρεσιν η είς
μυστικάς tταιρίας, συvωμοτούσα:ς κα
τά της 'Εκκλησίας καί των νομίμων
έξουσιων».
'0 'Άλεκ Μελλόρ(l 7) σ,χαλιάζων
«Λέ Μόντ», της 29
είς τήν έφημερίδα
ι
Φε&ρουα:ρίου 1968, τήν άπόφασνν
(Δεκέμr5ριος 1967) της έπισκοπuκης
διασκέψεως πέντε κρατων της βο
ρείου Εύρώπης (Δανίας, Νορr5ηyίας,
'Ισλανδίας, Φινλανδίας κ.αί Σουη
δίας) , δι' ης πας έπίσκοπος θά δύ
ναται νά έπιτρέ,τη είς τούς έλευθε
ροτέκ.τuνας, οί όποίοι έπιθυμουv νά
προσηλυτισθουν είς τόν κα:θολικισμόν,
νά μή άπαρνηθουν τήν τεκ.τονικήν ί
διότητά των, καί χαιρετίζων την ά
πόφασιν ταύτην ώς βαρυσήμαντον
σταθμόν είς τήν πορείαν των σχέ
σεων μεταξύ Καθαλικης 'Εκκλησία::;
καί Τεκ,τονισμου, προσθέτει, δτι οί
λόγοι, οί δποίοι ώδήyησαν είς τήν
κα:τα:δίκηrν του τε.κιrονισμου εχουν σή
μερον έξαφανισθη κα:ί οτι δέv άπαrε
λεί μυσrrικόν δτι συνεννοήσεις διεξά
yοντα:ι μεταξύ της Καθολικης 'Ιε
ραρχίας καί ύψηλά ίσταμένων τεκ.τό
vων, ή άρσις δέ των θεωρητικων δυ
σκολιων είνα:ι προσεχής, πολλQ μαλ
λον κα:θοσοrν ό έλευθεραrεκ.τονιcιμός
δέν είνα:ι θρησκεία κα:ί συνεπως δέν
ύφίσταντα:ι διαφοραί δσyμ
, ο;τ-ικης φύ
σεως. 'Εκ της ίcιτορ,κης ταύτης έπ•
σκοπήσεως η:ροr5άλλει άr5ίαστον τό
συμπέρασμα: δτι ,τά;ντως καί ε.ίς τά
όμμα:τα: άκόμη της Καθολικης 'Εκ
κλησίας δ τεκτονισμός δέν άποτε.λεί
θρηcικ.είαν.
7. Δέον vά σημειωθfi, καθ' δσον
(17)'0 \lcc Μ llor, δικηγό
ρος καί καΟολι.ιός συyyραφεύc, έμυήΟη ε! t;
τόν τε,ιτονισμόν μόλις την 28 1αρτίου 1969
κατόπιν συμβι,υλίjς του '_ \ρχιε;:ισκό;:ου
των 1Ιαρισίων Καρδιναλίου l\'[ a r ι y, ό
πως ένεργήσ·η κατά συνείδησιν (Α I a i ιι
G u i Ιι a ,, d, ενΟ' άνωτ, σ 298)
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άφορ� τά λοιπά χριστιανικά δόγμα
τα, δτι ώρισμέναι μόνον Κοινότητες
Δια:μα:ρτυρομένων διεκήρυξαν άπλως
δτι δ έλευθερm,εκτσνισμός δεν συμGι
Gά:ζειrαι πρός τόν Χριστια:νι01μόν. (18)
Είρήσθω έν παρόδ�, δτι, δ άρχιεπί01κοπος τοϋ Καντέρμ,τουρυ άποτελεϊ
έξέχον μέλος τοϋ τεκ,τσνισμοϋ. Ποία
δμως εtναι ή στάσις της 'Ελληνικης
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας; 'Υφί01Ταται
έν προκειμeν� ή άπόφασις της 12
ΌκτωGρίου 1933 της 'Ιερα:ρχίας της
'Ελλάδος, (19) δι' ης δρίζεται δτι
«είναι άσυμGίGαστος δ άληθής καl
γνήσιος Χρι01Τιανισμός πρός τήν Μα
σωνίαν» καl περαιτέρω οτι «οί τυχόν
έμπλακέντες είς τήν μύησιν των Μα
σωνικων μυστηρίων δέον τοϋ λοιποϋ
ν' άπόσχωσι πάσης έπικοινωνίας πρός
τάς Μασωνικάς Στοάς καl έργα
σίας», χωρίς νά άπειληται δμως οία
δήποτε κύρωσις. 'Η 'Ιεραρχία της
'Εκκλησίας της 'Ελλάδος f\χθη είς
τάς άνωτέρω κρίσεις της, δεχθείσα
προηγουμένως δτι: α) «ή Μασωνία
άποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία
μυστηριακή, δλως διάφορος, κεχωρι
σμένη καί ξέ.νη της Χρ,στιανικης θρη
σκείας», β) εχει χαρακτηρα «συγ
κρητιστικόν» καl άνυψοί ά�νεπαισθή
τως έαυτήν είς εtδός τι ύπερθρη
σκείας» κ.αl y) «ένφ δ Χριστιανισμός
ώς έξ άποκα:λύψεως θρησκ,εία, εχου
σα δόγματα καl άληθείας κατά λό
γον καl ύπέρ λόγον, έκζητεϊ πρωτί
στως πί01Τιν καl βασίζει τό ήθικόν
αύτοϋ οίκοδόμημα έπί της ύπερφυσι
κης θείας Χάριτος, ή Μασωνία εχει
μόνον φυσικάς άληθείας, είς γνωσιν
των δποίων καλεϊ τούς μύστας αύ
της διά της έλευθέρας σκέψεως καί
έρεύνης καί διά μόνου τοϋ όρθοϋ λό
γου, στηρίζει δέ τό ήθικόν οίκcδό
μη,μα αύτης έπί μόνον των φυσικων
δυνάiμεων τοϋ άνθρώπου, πρός φυσι
κούς δλως κατατείνουσα σκοπούς».
'Ως έλέχθη δμως, τό ίδεολογικόν ,τε.
ρuεχόμενον της πίστεως εtναι δ δο
γματικός καί παράλογος (διά τούς
(18) Encyclopaccli,ι l3riLannίcfl, F'ree
masonry.
(19) Βλέπε ταύτηv είς το βιβλίυv τοϋ
Παν.
Τ p ε μ π έ λα, Μασσωvισμος
(1970), σ . 226 έπ
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σκε.mικιστάς) η ύπέρλογος (διά τούς
πιστούς) χαρακτήρ αύτης. (20) "0ταν ή 'Ιεραρχία δέ.χεται, δτι δ τε
κτονισμός στηρίζεται είς τόν όρθόν
λόγον («δ τε«.τονισμός είναι θεσμός
... άπορρέων έκ τοϋ όρθοϋ λόγου.. »
(Τυπικόν τοϋ Α' συμGολ. βαθμοϋ),
δεν δύναrrαι προδήλως νά ύποστηρί
ζn ται.rτσχρόνως, δτι δ τεκrrονισμός
άποτελεί θρησκείαν, διότι εύρίσκ,ειrαι
έν άντινομίQ: , άφοϋ ή θρησκ.ευτικη πί
στις ύπερGάiλλει τόν όρθόν λόγον.
Δέ.ν είναι τυχαίσv, δτι ή θεολογική
Σχολή 'Αθηνων, ερωτηθείσα προη
γουμέ.νως ύπό της 'lερας Συνόδου
εtχεν άποφανθη, «δτι δ έλευθεροτε
κτσνισμός δέν είναι θρησκευτική όρ
γάνωσις, ούδέ σωματείον έπιδιωκον
θρησκει.rτικούς σκοπούς, σrι δεν εχει
άντιθρησκευτικόν χαρακτηρα καί δέν
άντιστρατεύε.ται τόν Χριστιανισψόν .
(21)
8. 'Υποπτεύω, δτι τά σημειωθέιν
τα άμαρτήματα της σχολιαζομένη ς
άποφάσεως δέν όφείλονται είς έ
σφαλμένην, άλλ' είς συσκοτισμένη ν
κρίσιν. "Αν, ώς έν τfi άποφάσει ταύ
τη άναγράφεται, ή έν προκειμέ.ν�
κρίσις τοϋ Δικαστηρίου έσχημιrτ:ίσθη
έκ των διδαγμάτων της κσινης πεί
ρας (Κ. Πολ. Δ. 352 παρ. 4), τό
τε τό Δικαστήρισν παρεξήγησε.ν προ
δήλως τήν εννσιαν τούτων. Τά διδά
γματα της κοινης πείρας είναι γενι
καί άρχαί «αί όποίαι συνάγονται έ
παγωγικως έκ της καθ' ήμέρα:ν πα
ρατηρήσεως, των κοινών έγκυκλοπαι
δικων γνώσεων, της συμμιποχης είς
-τ,άς συ,ναλλαγάς κλπ. περί της έξε(20) Ι, ύα γ γ

ένΟ' άνωτ, σ 'ι 11

1 J απ α v ο ϋ c-σ" c,

(11) Βλ το πληpες .<εlμεvοv τώv r:οpι
σμάτωv της Θε ολογικης Σχολης '.\Οηvών,
είς το μvησΟέv βιβλί ον τ οϋ Παν
Τp ε μ 
π έλα (σ 196 έπ ). Τά ποpίσμαc-α ταϋτα
ύπογpάφ ονται π
ύ ο τών καΟηγητώv 'λμlλ
κα 'λ λι β ι ζά τ ου, Γp
11 α π α μ ιΔυ ο β ο υv ιω τ ου, Ν
χα ή λ, Κ
Λ ο ύ β α p L,
Γ
Δ
�Ιπ α λα v ου,
Σω τη p ί ο υ καί Β α σ
Σ τ ε φ α v ί
ο ου
Ί;;μειοuήφησεv ό 11. Λ! π p α τ σ ι ώ τ η ς, έπί η
τ ς άr:ό�εως οέ τούτου
έβασ ίσθη έv πολλο"ίςή μνησθε"ίσα άπόφασις
της 'Ιεραρχίας της Έλλάοος
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λlξεως των βιω-ηκων ΟΙ)(έσεων, τω·ι
,τραγμσ:τικων καταστάσεω·ν. Π.χ. δί
δαγμα της κοινης ,τεlρας ά,τοτελεί ή
γνώσις δτι τόν χεuμωνα έπι1φατεί ψϋ
χος καί τό Θέρος θερμότης. 'Επί των
διδαγμάτων τοότων δέν ύπάρχει δ
κίνδυνος, δ δποίος άνεφέρθη διά τάς
λοιπάς ίδιωτικάς γνώσεις τοϋ δικα
στοϋ, διότι 1'<Χϋτα ,ετναι γενικά καί
άφnρημένα καί κ,οwως γνωστά και
δέν ετναι δυναιrόν νά ύπάρξn σο<οα
ρά άμφισ5ήτησις». (22) 'Εφ' δσον,
λοιπόν, ύφlστσ:ται ά: μ φ ι σ 5 ή τ η σ ι ς, ώς έν ήi κρινομένn ,τεριmώσει,
δέν δύναται νά γίνn λόγος περί δι
δαγμάτων της κοινης πείρας. 'Υφί
σταται δ' έwταϋθα άμφισl'!Jήτησις,
,τλήν των αλλων, διότι αύτή αϋτη ή
άπόφασις αίσθάνε.ται τήν άνάγκη;ν νά
έ'Πικαλεσθn και πρόσθετα όmοδεικτι
κά στοιχεία, διά νά θε.μελιώσn τήν,
είς ην Ιjχθη, κρίσιν της. 'Εά;v ή κρί
σις αϋτη άπετέλει 5ντως τό περιεχό
μεναν διδάγματος της κοινης πείρας,
ή έπίκλησις αλλων άποδε ικτικων
στοιχείων πρός τεκμηρίωσιν της κρί
σεως ταύτης θά άπετέλει άτοπον πο
λυ'Πpαγμοσύvην. θά ητο νοητή έπί
κλησις άποδεικτικων στοιχείων μό
ναν διά νά καταστn έναργής ή ϋ,ταρ
ξις έν προκειμέν� διδάγματος της
κοινης ,τεί ρας.
Μήπως ομως τά έπuκαλ<Χ.Ιμενα vπο
της άποφάσεως άττοδηκτικά στοιχεία
έπιστηρlζουν τήν κρίσιν ταύτης; 'Α
νεξαρτήτως τοϋ είδικωτέρου δικονο
μικοϋ ζητήματος περί τοϋ φέροντος
τό βάρος της άποδείξεως, ή άπόφα
σις έκ της ,τλουσιωτάτης τεκτονικης
βι5λιογραφίας, τήν δποίαν ήδύνατο
νά άντλήσn ά-ττό τό πρώτον έγκυκλο(2�) Γ ι� α μ μ ο:, l1ίσηγήσεις '\στ
ικαίου (1%'J), \' 158
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Π'αιδυκόν λεξικόν, χρησιμοποιεί μόνον
(παρεκτός της μvησθεlσης άποφά
σεως της 'Ιεραρχίας της 'Ελλάδος):
α) τό βι5λίον τοϋ άρχuμανδρlτου 'Ε
πιφανίου θεοδωροπούλου «• Η Μ.ασ
σονlα ύπό τό φως της άληθείας», β)
τό μνησθέν βι5λίον τοϋ καθηγητοϋ
Παν. Ν. Τρε.μπέλα (της άδελφότητος
θεολόγων «'Ο Σωτήρ») καt γ) τό
βι5λlον ... της 6ης τάξεως τοϋ Δη
μοτικοϋ Σχολείου «Κατήχησις καί
Λειτουργική» των Λ ε ω ν. Χ ρ ι σ τ ο
Φι λ ο π ο ύ λ ο υ - Χ ρ. Κ α ρ υ τ ι
ν ο ϋ Μ ή τ σ η. 'Η a Lera pars ή
γνοήθη ύπό της άττοφάσεως κατά πα
ρά5ασιν της άιδίου δικαιοδοτικης άρ
χης «,τρίν
άμφοϊν μϋθσν άκώσnς,
δικάσαις». (23)
ούκ

αν

αν

Φο5οϋμαι, δτι τό δικαστήριον, δια
,wεόμενον άπό ενθεον χριστιανuκόν
ζηλον, παρε.σύρθη είς παραγνώρισιν
τοϋ δικαιοδοτικοϋ του ρόλου, ένός ρό
λου άπροσώπου, άπροκατο:Jλήπτ:κ.ι, ά
δεκάστου. 'Εάν ή ίδέα της τυφλης
Δικαιοσύνης παραμερισθη, ή δδός
της άδικίας θά εlναι όρθάνοικτος εμ
προσθέ,ν μας καί έπlσης ή έμφάνισις
τοϋ φανατιαμοϋ, δ δποίος, κατά τόν
Ν. Μ π ε ρ ν τ ι ά ε φ (24) «τιpοκύπτει
πάντοτ� άπό τό δτι έκλαμ5ά1νει τό
μέρος ώς δλον καί οί ανθρωποι δέν
θέλουν νά παραδεχθοϋν μία κίνηση
πρός τήν πληρότηιτ:α. Γι' αύτό τό λό
γο δ '1 ησοϋς δέν άπάντησε στήν έ
ρώτηση τοϋ Πιλάτου «Τί έσrrίν άJλή
θεια;».
ΝΟΜ.ΟΓΝΩΜΩΝ
Lφ'ίjκες
(23) ' \ ρ ι σ τ οφάv ους,
Ι
στιι 725 - 726
(2',) 1
ΙΊ'lπερvτιάεφ, 'ΛλήΟεια
καt ' \πο,:άλυ,ίη (μετ Χ ρ
•f α λ ε β ί τ σ η) σ 71
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βιβλίον της σοφίας

Β' εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον μόνον δρχ. 70
εις τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ
Τό καλύτερον δώρον δια τας έορτας
'Αποστείλατε ταχ)κήν επιταγήν διά νά τό λάβετε τα
χυδρομικώς εις την διεύ{}υνσιν πού {}ά άναγράψετε
Fίς τήν επιταγήν.
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"ΙΛΙΣΟΣ,,
ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
�Εκαστος πανόδετος τόμος
Δια τούς συνδρομητας έσωτερικοϋ Δρχ. 70
Δια τούς συνδρομητας έξωτερικοϋ

$
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--·------------· ---------·----·--Έκυ κλοφόρησ ε

Η

ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΤΗΣ
ΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

••
1
ι
:
1

1

Γ λ ΚΕΦΛΛΑlΛ: Ή έξέλιξις της ζωης κα.ί της μ.ι.ψφης. Ή
Χνοδος κα.ί ή πτώσις των πολιτισμών. Οί Ν όμ.οι τη Μετεν:;α.ρ
κώ:;εως. Ό Νόμος του Κά.ρμα. Ό cί,νθρω11tος εις την ζωή Χ7.:
όν θά-να.το. ΌΗ έξέ?,ιξις των ζώων. Τά. βΜίλΞια. της ωrΊς. Ή
�σωτψιχή κu6έρνησις του κόσμου. ' ά:τpα.mός του Μα.θη-ωυ.
Ί'ό σχέΙδιον του Θεου, τό δποίον είνα.ι 'Εξέλιξις.

L

256 σελίδες

'

Μέ: 109 εικόνες Χα.ί σχέ.δι?:.

Πωλείτα.ι είς τά. γρα.φεί1, της Θεοσο:ρι κ.ης 'Εταιρίας

·71 στέλλε-:α.ι τα.χu1δρο:J.ικ.ως εναντι έμοοο:;μ;.(τος δρχ. 100,

Καν ΛUραν Γρ,rιορ,&ι;ου, ΔpαΎα<σανiου 6. Άθηνα, 122.
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ΕΠΙΦΑ ΝF:ΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝ(JΙ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο 11 Ε 1( Τ () Ν Ε Σ
'Επιμέλεια ΚΩ ΣΤ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ

Ή 'Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της 'Αγγλίας

" \.παντα τά κατωτέρω ανα
γραφόμενα ονόματα καί στοιχ� ία
iλίιφθησαν από τό ΙΝΤΕΗ Α
ΤΙΟ1 H.BS Ti'l-tEil.\[A HER
I,EXICON, που ε!;εδό&η απο
τούς EUGEN I,ENIIOI?F καί
OSC R ΡΟ NER τό 1932
('Εr,ι.δ. Ο{κος «'Αμάλθεια» Ιύνα
χον, Ζυρίχη, Βιfννη). Τό Λε
ξικόν ε):: ει πολύτιμον διαψωτιστι
κήν Είσαγωγήν και παραθέτει,
ιν συνεχεί�, λε�ι,-ογραφικως βιο
γραφίας επιφανών ε.λευ&εροτε
ί(τόνων και ιστορικά λεπτομερεια-

κά στοιχcία των Τί:·ιιτονικων 'Ορ
γανώσεων καί της τεκτονικη;
ζωης εί; δλα; τάς χώρας του
κόσμου. Εί- την Είσαγωγ11ν πα
ραθέτει καί πεpιληπτικόν πίνα
κα, είς τον όποίον αναγράφονται
τά ονόματσ μόνον των επιφανε
στέρων τεκτόνων κατά κατηγορί
α::; και κατά Χώρας. 'F-κ τούτων
παρελάβι μεν και <lναγράφομεν
κατωτέρω τά γνωστότερα εις ή
μα::; τού::; 'Έλλ ην α::; ονόματα μετά
ελα; ίστων βιογραφικών στοιχεί
ων.
1
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'Έλληνας ελεvθ-εροτέκτονας δεν
α.νεγράψαιμεν, διότι ύπάρχουν
σχετικαί έλληνικαί τεκτονικαί πη
γαί καί επιφυλασσόμεθα νά πα
ρουσιάσωμεν τά περί των επιφα
νεστέρων εξ αυτών ύπάρχονία
στ1οιχtία.

Α'

Μ Ο Ν Α Ρ Χ Α Ι - Β Α Σ Ι
ΛΕΙΣ γ,αί, ΗΓΕΜΟΝΕΣ
ΒΕΛΓΙΟΎ'
Λεοπόλδος ό Α' του Σάξ Κο
δούργου, βασιλεύς (1832 1868), ό αποποιη-θ-είς τό προσ
φερ-θ-έv αυτψ τό 1830 στέμμα
της μόλις απελιεvθ-ερωθείσης 'Ελ
λάδος.
ΒΟΎ'ΛΓΑΡΙΑΣ
'Αλέξανδρος ό Α' ήγεμων της
Βουλγαρίας - Πρίγκιψ φόν Βάτ
-reνμπεργκ (1857-1893).
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Πλείστοι ήγεμόνες καί δαισιλείς
της Γερμανιχης Αύτοικρατορίας
κατά τον 18ον καί 19ον αίωνα,
εκ των όποίων επιφανέστεροι καί
γνωστότεροι είναι:
1) ό Φρειδερίκος Β' ό Μέγας
(1740-J 78G) της Πρωσσίας, ό
Μέγας «Προστάτης» του Τεκτο
νισμού, ό κυριώπρος εκπρόσω
πος τ-ου «Πεφωτισμένου Δεσπο
τισμοίί» (DRSPOTISME E
CI,AIRE) χαί συγγραφεύς δι
δλίου αντικρούοντος τάς απολυ
ταρχικάς θεωρίας του Μακιαοέλ
λη, καί,
2) ό 'Ιωσήφ Β' (υίός τη;

Μαρίας Θηριε<J1ίας), αυτοκρά
τωρ 1780-1790, ό επονομα
σ{)είς «επί του θρόνου φιλόσο
φος» (κατήργησε την δουλοπα
ροικίαν, μέγας φιλάνθρωπος καί
αν1:,ξί{)·ρησκος ήγεμών).
Μεταξύ των σλλων αναγράφ()
μεv τούς βασιλείς της Πρωσσί
ας Φρειδ,ερίκοv Γουλιέλμον Β'
(1786-1797), Γουλιέλμον τόν
Α' (1798-1840), Φρειδερίκσιν
τόν Γ' (1840-1888). Παρα
λείπομιεν 20 περίπου όνόματα ή
γεμόνων των μικροτέρωv κρατ&ι
της Γερμανικης Αύτw.ρατορίας.
ΑΓΓΛΙΑΣ

Α) Βασιλείς: 1) Γεώργιος IV
1811-1830, από τού 18051820 Μέγας Διδάσκαλος καί
Προστάτης 2) ΓουλιέΑJμος IV,
δασιλεύς της 'Αγγλίας καί του
Άννοδέρου (1830 - 1837)· 3)
'Εδουάρδος VII, δασιλεύς της
'Αγγλίας και αύηJ0ι.ράτωρ των
'Ινδιών (1901-1910) · 4) Γε
ώργιος VI, ό πατήρ της νυν δα
σιλί,σσης Έλισσάδετ, Μέγας Δι
δάσκαλος του Σκωτικου Τεκτονι
σμου.
Β) Πλείστοι εκ των μελών
της δασιλικης οικογενείας, με
ταξύ των όποίων: Φρειδερίκο;
Λουδοδί·ι.ος πρίγκιψ της Ουαλί
ας (+1751), 'Εδουάρδος Αϋγου
στος ούξ της 'Ύ'όρκης (+176 7),
Γουλιέλμος Έρρίκος, Δούξ του
Γκλωστερ (+1805), 'Ερρίκος
Φρειδερίκος, Δούξ του Κούμπερ
(+!790), Φρειδερίκος,
λαντ
Δούξ της 'Ύ'όρκης (+1827),
'Εδουάρδος, Δούξ του Κέντ
(tl820) καί πολλοί σλλοι (17
εν δλφ).
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Ό άρχαίος Θρόνος τοϋ Μεγάλου Διδασκάλου τοϋ Άγγλιχοϋ Τεχτο
νισμοϋ, είς τον όποίον έγκατεστάθη σαν Βασιλείς χαί πρίγχηπες.
'Ήδη ε ναι ό θρόν-.>ς τοϋ έλληνιχης χαταγωγης Δουχός του Κέντ
Μεγάλου Διδα σχάλου άπό τοϋ 1967

ΓΑΛΛΙΑΣ
Βασιλεί;: Λουδοοίκος ΙΣΤ'
(1774 - 1793), Λουδοοί,ως
( ι) Ι αt οί άδ�λιrοί τοϋ Ναπαι.έον
τος Ίωmiφ Βαvαπάρτης βαπλεύς
τiις 'Ισπανίας ( 1806-180 ) , Λου
χιανός Βοναπάρτη; ( Γ1840), Λου
δοΜκος Βοναπάρτης, 6ασιλεύς της

XVIII (181.J.-l 24), ό αυτο
κράτωρ Ταπολέων λ' ( 1), Κάρο
λο; Χ ( 182--1- -1830), Λουδuοί'Ολλανδίας (1806-181 Ο), 'lειώνυ
uος
Βοναπάρτης
6ασιλεύς
της
Βεστφαλίας (1807-1813), ι,)ς καt
ό άνεψ ός του απολέωv ό Γ', αύ
το·χράτωρ της Γαλλίαc: ( 1852-1871)
ήσαν τέκτονες.
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κος Φί.λιππος Ά' ό «άστός» 6α
σιλεύς (1830--1848), uίός του
Λουδ. Φιλιίππου της Όρλιεάνης,
πού ών μάσθ-η Υ,ατά την Έπανάασιν ΦιΛιππος - 'Ισότης.
ΕΛΛΑΔΟΣ*
'Ο Β CΧΙσιJ.ε.ύς Γε.ώργ�ος Β'
( 1935-1947), .1,1υηθτίς ε.ίς την
ύπ' άριθ. 5143 Στοάν τού Λονδί
νου.
ΟΛΛ.ΑΝΔΙΑΣ
Λ:ουδο6tΜς Βοναπάρτης, άbελ
φό του Μ. Ν απολέοντος βασι
λεύc (1806-1810), Γουλιlλμος
Β' ί 1840 - 1849) κ,αί ό εγγονός
του ΓουλιέJvμος 'Αλέξανδρος,
Μέγας Διδάσ",ωλος εις Χάγην
(1882-1884).
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ό 6αοιλεύς Ίωακε�μ Μυράτ,
στρατάρχης της Γαλλιας καί ύπασπιστι'1ς
τού Ναπολέον ως
(1808-1813),
σύζυγος τ-ης
αδε.λφης του Καρολίνας.
ΝΟΙ-> ΒΗΓlΑΣ
Ό νυν (1932) 6ασιλι,ύς Χά
·ιων ό VII, γιvνηθιίς τό l872,
τεκτων &πό τού 1896
=

ΑΎ'ΣΤJ > ΟΟΎ'ΓΓΑΡΙ Σ
Φραγκισ·ιο; δ Α' (1792-1835)
καί Φραγκ' σκας Ίωσ11φ ( 1848
1916)
• Σημ,ειου,ται έ1ιατε τά :;ιQΟ\'\Μά όρια
οχι τη ζωης, ω λα της βασιλcίας
έκιί.,ηου

ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Βασιλείς: Στανίσλαος Α'
(1677--1766) Λεtύνσκη καί
Α υγουστος Στανίσλαος Β ' ( βα
σιλεύς 1764-1795).
ΡΩΣΙΑΣ
Τσάροι: Πέτρος ό Γ' ( 1728
--1762), Παύλος ό Α', υίός της
l\fι,γαλης Αί."ιtατερίνης, (17961805) ,ωί 'Αλέξανδρος Β'
(1805-1826)
ΣΟΎΉ ΙΑΣ
Βασιλ.ι;,ϊς: Γοι,σταύος ό ΠΙ
(1771 - 1792), Γουσταυος ό
IV 'Αδόλφος (1792-1809), Κά
ρολος ΧΙΙΙ ( 1809-1818), Κάρο
λος XIV Βtρναδόττε (ε6ασίλευ
σε 1818-1841), 'Όσκαρ Ι, βασι
λι;,ύς άπό 1844 - 1859, Κάρο
λος XV
(1859 - 1872)'
Όσ:χαρ IIJ
(1829-1907),
Γουσταuος ό V ( βασιλι:,ύς άπό
τού 1907 μέχρι τού {}ανάτου του
1950), Γουσταύος 'Αδόλφος VI,
ό νυν 6ασιλεύς άπό τού 1950· (
χι:,ι πα&ος προς Άρχαιολογίαν,
ταίρο; της Γαλ Άκαδημ,ίας 'Ε
πιγραφών 'Εσrεσκέφθ-η την 'Ελ
λάδα ύπό τι1ν l,διότητά του ταύ
την.

ε

ΙΣΠΑΝΙ Σ
Κάρολος ΠΙ (1759-1788),
lr,.;σ11φ Βοναπαρτης ( 1806
1808) Άμιδαίος Φερδινάνδος
τη; Σαβοιας (1815-1890), 6α
σιλεύς της 'Ισπανίας ( 1870 -
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1873)· ήτ:ο υίός_ τού Βασιλώ)c;
της Ί t1αλίας Β ίκτωρος Έμμα.
νουήλ τού Β ' .
Β'
Α Ρ Χ Η Γ ΟΙ Κ Ρ Α ΤΩΝ
ΠΡΟΕ ΡΟΙ
Ω
ΗΜΟΚΡΑΤΙ
Α') Τ ώ ν 'Ηνωμέν ω ν
_
ΙΙ ο λ ι τ ε ι ώ ν Β. '_ με ι η ς. Πρόι:.δροι ( οί επιφα..
ρ κ
νfστε.ροι):
1) Γεώργιος Ουάσιγ
χ.τον, ό {λtυ-&ι:.ρωτής, (17321799), 2) Τζι:.ιμς Μονρόε, ό εν
θουσιώδης φιλέλλην καί ενισχυ
τής τού Άγωνοc; της Άνtξαρ
τησίας μας τοϋ 1821 (1758 1831), 3) 'Ανδρέας Τζάr,(,σον
(1767--1845), 1) Ί'ζέ �μς Πόλ-t
(1795-1849), 5)
'Ιωάννης
Βού, :καναν (1791-1868) 6)
Ανδρέας Τζόνσον (1808-1875)
(ΙlρόΕδρος 1865- -1869), 7 J
Ροϋο6ελτ Θcόδωρος ( 1858 1919), 8) Ούtλλιαμ Ταφτ
l 1857-1930) (Πρόεδρος 1909
-1913), 9) Ούωρρι:., Χάρ
ντι κ (1865-1923), 10) Φραγ
/Jcίνος
Ροιυσοε.λτ
(Πρόεδρος
1932 - 1945), 11) Χάρρυ
Τρούμαν (Πρόcδρος 1945 1952), 12) Ό 'λε.υθΈ-ρωτής ταη
Νέγρων
ι\ίνκολ,
Ά6ραάμ
(1809-1865), εψηφισμένος τέ
κτων ύπό της Στοας T'Y'RIAN
Β') Οί πι ρ, σσότιρο1 ιων πα
λαιοτ&ρων Προέδρων της Κι,,ν
τρικη::: Υαι Ν οτισυ 'Αμ,ρι ;(ης
Σιιμsιώνccιιεv εδω τά πιό γ, ωστά
οvόιιατα: l\IIR
DI\ (+-1816)
χαι Ι,ΟΡΕΖ (+l '56J τηc' ρ
γ c ν τ ι ν η , MARTINEZ
DE ROS S (tl813) τ ης Χ ι-
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λ η ς, Β OLIVAH, ( t1830) καί
SA� lΆNDER ( 11840) της
Κ ο λ ο μ 6 ί α ς, GOlYIEZ
(11913), PA.LMA (1902 1906) της Κ ο ύ 6 α ς, GU
EΠRERO (Πρόι:.δρος 18271830) ό καταργήσας την δου
λε.ίαν, BRA ΥΟ (Ωρόεδρος 1842
-1843), QU \RES (Χουαρέζ)
(1858-1867 και 1871-72),
,
τιαζ t1876 - 1880, 1884 1911), MADARO (1911 1913) κ.α.. τοιυ Μ ε. ξ ι κ ο ϋ,
SAN ROMAN (1802-1863)
τΟ'υ Π ε ρ ο ϋ κ.α, Βασκουέζ
(1924-1928 τοιu 'Α γ ί ο υ
Δ ο μ ι ν ί κ ο υ, 'Α τώνιος
Παές (1790--187�) τη,ς Β ε ν ε, ζ = ο έ λ α ς, 'Ιππόλυτος
.
(H'Y'PJ > or,ITE) (1827-1863)
Βόuι:.ρ (17ϊG-1850), ό ε.{}ου�
σιcοδης Φιλέλϊηv και lνισχυτής
του 'Αγ(1νος της 'Ανεξαρτησίας
μας τοϋ 1821 ,ιαί Πηιόν, (1770
--1818) της Ά ϊ τ η ς.
Γ') ΠοΑλοί Πρόcδροι της Έ λ6 ε τ ι κ η ς Δημοκρατίας' δ•
πως οι Βορ�λ (1835-1892)
Φρέύ (1838-1922), Φύρριρ
(1805-1861), Ρουσf. (RlTC
HET) (1853-1912), Ρουσον�
(HUCHO ΝΕΤ)
1834
1893) Υ α

Γ'
ΠΡΩΘ'Υ'ΠΟ'Υ'ΡΓΟΙ
'Υ'ΠΟ'Υ'ΡΓΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΒΕΛΓΙΟ"Ι'
Είς τόv σχετιχόν πιριληπτικόν
πί,,ακα των έπιφω•εστcρων πολι
τικων άναγράφο •ται ύπιρτρι.ά-
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κοντα όvόματα. ( εν τά σημει
ώνομ�ν ώ ::; αγνωστα Εις 'Έλλη
νας αναγνώοτας).
ΒΟΎ'ΛΓΑΡΙΑΣ
ι)
Ιιλ�φ ικόλαος, Κα{)ηγητής Πανfπιστημ' ου τη::; Σόφιας,
επιφα, ήc; πολιτικός, δολοφονη
{}ιίς τό 1923 Uγενν. 1881). 2)
Στοιλωφ Κωνσιαντίνος, ύπουρ
γός καί πρω{)υπουργόc; (1 f>3 1901). 3) Τσαγκώφ Α', γεννη
{}fίς 1879' κα{)ηγητης Πανεπι
στημίου της Σόφιας και Πρω{}υ
πουργό ::; 1923-)926, άνήκωv
Fίς τό Δημοκρατικόν Κόμμα.

ΔΑ ΙΑΣ και ΓΕΡΜΑ ΙΑΣ
Άναγράψο-νται εtς τον περιλη
πτικόν πίνακα περί, τά 40 όvόμα
τα επιφανών πολιτικών (μέχρι
τού 1931), fξ ων γνωστότερος
εις ήμας τούς 'Έλληνας καί επι
φανέστερος ό Γερμανός Γου
σταύος Στρέζεμαν (+1929) της
Δημσχρατίαc; της Βαϊμάρης και
ό Δανός Φρειδερίκος Σιμο'Vύ
( 1806-1872).

ΑΓΓΛΙΑΣ
Άναγράφονιαι
ύπερεβδομήκοντα όνόματα κατ' αλφαϋητικ1Ίν
σειράν. 'Εκ τούτων σημειώνομεν:
1) εοπόλδος "Rϊμερυ, f γεννή{}η
1873, ιπιφανής συντηρητικός
πολιτικός καταλαβών διάφορα ύ
ψηλά άξιώματα, 2) Γεώργιος
Κάννινγκ (1770-1 27), ·ύ
πουρ •όc; των 'Εξωτερικών καί
Πρωc&uστουργός, {}ερμός φιλέλλην
και ,ευεργέτης της 'Ελλάδος κα�

τά την Μεγάλην μας Έπανάστα
σιν του 1821, 3) Λόρδος Κάρ
ναβον, επιφανής πολιτικός άνήρ
τού 19ου αίωνος (J831-1890J,
4) }:ερ Ουίνστων Τσωρτσιλ, εκ
των έπιφανεστέρωv πολιτικών
άνδρων τοrυ 20οrυ αιώνος, ό <<Πα
τi 1 ρ» της νίκης του Β' Παγκο
σμίου Πολέμου (1874-1966),
3) Σερ "Εντουαρντ Γκρέϋ
(GREΎ'), ό ύπουργός Έξωτε
ρικωv κατά τον Α' Παγκόσμιον
πόλeμον ( 1862-1933), 6) Λόρ.
δος Χάμιλτον {1767-1862), ε
πιφαν11ς διπλωματικός και πολι
τικός, 7) 'Άσλεϋ Σαφτέσμπωρυ
( 1801-1885), Λόρδος τσυ Ν αυ
αρχείσυ, γνωσrτός φιλάv{}ρωπος
�αι κοινωνικός μεταρρυ-θ-μιστής.

ΓΑΛΛΙΑΣ
ύπερεδδομήΆναγράφο'Vται
κοντα όνόματα κατ' ό.λφαβητικήν
σειράν. Σημειώνομεν: 1) AR
GO ΕΜΑ
EL {1812-1896),
πολιτικός και διπλωμάτης, υίός
τοrυ μεγάλου Φυσικου και Άστρο
,,όμου FRANCOIS ARAGO
(17 6-1853)
�,,λF1r&εροrcέχτο
νος και ικ.είvου, 2) BRU ΕΤ
FREΏERIC', βσυλεmής Παρισί
ων ,:αι ' ντιπρόεδρος τηc; Βοrυ
λής (1928), 3)
CAMPACE
RE . ούξ της Πάρμας (17 53
-1824), Πρω{)υπσυργός και
αν-&ρωπος της έμπιστοσύνης τού
Ν απολέοντος, 4) ΏΑΝΤΟΝ
GF.ORGER ,J \CQUES. ό φλο
γ�ρός δημεγέρτης τηc; Γαλλικης
'Επαναστάσεως (1759-1794),
5) DESl..:ZE, ROMAI Ι {1748
- 1828), δικηγόοος συνήγ()ρος
τσυ Λουδοβίκου XVI, της Στ.·.
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« EU] SOEURS» εις ην εμυή
{}η και ό Βολταίρος, 6) DE�
MO11LI S, ό εv{}-ουσιώδης κη
ρυξ των ικαιωμάτων τού Άν
{}-ρώπου και τού Πολίτου κατά
τάς αρχάς της Γαλλικης 'Επανα
στάσεως του 1789, 7) DOU
lνlER } ) AUI,, Πρόεδρος τη;
Γαλλι·ι.ης ΔημΟ"ι,ρατίας ( Ίοvνιος
1931), 8) CARNOT LAZA
RE, πολιτικός και σ'τρατιωτικός,
επικλη{)εις «ό Μέγας Καρνό» δια
τάς ύπη ρ-εσίας του προς την πα
τρ,:δα του, μέλ ος τού Διευ{}υιντη-
ρίου κτλ. (1753-1813), 9)
]ΌUCHE JOSEPH, Δοiιξ ταυ
'Οτράντο, υπουργός του απολέ
οvτος (1763-1820), 10) FER
RΎ' JULES, (1832-1893),
πολιτικός και ύπουργός μετά τό
1871, 11) GAMBETTA LEON
(1838-1882), ό διάσημος πολι
τικός και φλογερός ρήτωρ, ό {}-ε
μελιωτής των δημοιχιρατικων {}-ε
σμων μετά την εκ{}-ρόνισιν τοϋ
Ναποv-έοντος Γ'. 12) J.,AFAT
ETTE
MARIE
JOSEPH,
Μαρκήσιος τέ, (1757 - 1834),
ό γνωστός στρατιωτικός και πολι..
τικός, πολεμιστής ί1περ της 'Αμε
ρικανικηc; Άνε�αρτησίας, φίλοc;
τού Ουάσιγκτον και του Βεν.
Φραγκλίνου. 13) LA ROCHE
FOUCA lTJ.,D (1748-1827).
ιιέλοc; τη:;
'Ε{)-vοσυνελε{,σεως
1789-1791. μυψ�ειc; εις ηΊν
«NF:1 F SOEΠRS», (1) 14)
(1). Ό πρεσδύrεςος υίός του (1765
-18-tS)
φέρεται ύπογεγραιιιιένος
ε1ς συσrατική,v πρός την Έλλην κήν
δα()εϊσαν
<<Κυt\έρνησιν» έπ,στσ•ήy
πρός τόν στρατηγόν Ι�Α ROCHE ύ
πό τοϋ Φ,λελλην,ικοϋ Κομιτάτου των
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MIRABEAU Κόμης ντέ, (1749
-1791), ό γνωστός εv{}-ουσιώ
δης καί {}-αυμαστός ρήτωρ της
Πρώτης Γαλλικης 'Εθνοσυνελεύ
σεως τού 1789, 15) ό MONT
MORENCT-LUXEMBOURG
(1737 - 1803), 16) Ό Λουδοδίικος Φ:λιππος της Όρλεάνης,
ό επι:κλη{}-είς «PHILIPPE-EGA
LITE» (1747-1793), 17) ό
αντιμαρξιστής πολιτικός και συγ
γραφεiις PROUDHON (1809
-1865), 18) ό γνωστός Άο
ϋάς SIETES, (1748-1836),
μέλος των Γαλλικών 'Ε{}-νοσυνε�
λεύσεων, τοrυ Διευ{}-υντηρίου, "'Τ
πατος μετά του Ν α:πολέοvτος (ε
μυήθη εις την Στ.·. «NEUF SO
EΠRS»), 19) ό Άvτών ιος
Προυστ (1832-1905) συ�ργά
της του Γαμοέττα, διtJ.τελέσας ε
πανειλημμένως ''ϊ'πουργός, 20)
ό
γνωστότατος
TALLE·'ϊ'·
RAND (1754-1838), 21) ό
Πρωθυπο11ργός κατά τό 1914
RENE VIVIANI (1862-1925)
'
,,
και π.α.
ΙΤΑΛΙΑΣ
'F,κ των πεντήκοντα άναγρ�
φομένων εις τον περιλη:π:τικόν
πίνακα σημειώνονται: 1) A
l\[ENDOJ.,:\. GIOYAN Ι, επι
φανή:; 'Υ.α{}-ηγητή:; καί πολιτικός
εκ Νεαπόλεω:; (1882-1926),
&ίiμα του φασισμου τσυ Μουσσο
λίνι, 2) CAVOUR (1810-1861), ό γνωστός μέγας 'Ιταλός
Παρισίων (12 Μυίου 1825) ώς LE
DUC DE LA ROCHE FOUCA
ULD (Γεν. 'Αρχ. Κρ. 'Αρrχ,_ Βλα
χογιάνvη, Φάκ. 9).
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πολιτικός, 3 J GARIBALDI
(1 07-1 2), ό εξ ί'σΟ'U γνω
στός φιλελεύ&ερος πολιτικός καί
4-)
ΜΑΖΖΙ 1
ΠΟΛΙfμ Ισ'τής',
(Ί805-1872) καί 5) εκ των
συγχρόνων ΙΤΤΙ FHAN CK
s ο καί π.α.

(1746 - 1813), MAR HALL
JOH
(1755 - 1835) καί
MAR HALL ΊΗΟΜΑ (1854
-1921 των Η.Π. Βορ. Άιμερι
κης.

Ό περιληπτικός πίναξ περι
λα,μδάνει εν συνεχεί q. όνόματα έ
πιφανων πολιηκων άνδρων 12
τη::; Γιουyι.οσλαοίας, 5 των Κά
τω Χωρών, 1 της αροηγ:ας, 6
τη:; Αύστρ,ίας, 9 της Πολωνίας,
7 της Πορτογαλίας, 10 της Ρου.
μανίας, 21 της Ρωσίας, 17 της
Σουηδίας, 7 της Έλοετίας, 31
της 'Ισπανίας, 4 της Τσεχοσλο
οακίας, 22 της Ούγγαρίας, 37
τω" Ι . Π. Βορ. 'Αμερικής καί
τοί, Καναδά, 3 του Μεξικοv, 8
της
οτ. Άμερικη::; καl 8 τη;
Αύστραλίας.
'Εκ τούτων αναγράφονται εδώ
nί πιό γνωστοί: 1) ΚΑ
Ι'ΓΖ
(1711-1794) Λύστρίας, 2)
Θαδ.δαίοc;
KOSKI U S Ζ Κ Ο
(1746 - 1817) Πολωνίας, 3)
ΒΗΑΤΤΑ U (1818 - 1892)
Ρουμανίας, 4) NOWIKO'\V
(1744-1818), MAKLAKOW
(εγεν. 1870) και TSCHAT
KOWSKI ICOLAU (1850
1926) της Ρωσίας, 5) BENES
(Μπένες 'Εδουάρδος) (1884194 ) της Τσεχοσλοοακίας, 6)
NDRASS'X' (1823-1890) καl.
R KOVSZK'X' (1847-1910)
της Ουγγαρίας, 7) OXENSTI
ER Α (1750-1818) της Σου
ηδίας, 8) Βενιαμl.
, ν Φραγκλίνος
(FRANKLIN) (1706-1790)
Σαμουήλ 'Άνταμς (AD MS)
(1722-1803) LIVINGSTON

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Δ'
'Εκ των 180 επιφανών στρα
τιωτικών, των περιλαμοανομέ-
νων εlς τον περιληπτικόν πίνακα,
σημειοίίνται εδω: 1) BLU
CHER, ό γνωστός
Γερμανός
ιπρατηγός νικητής του Βατερ
λώ (1742--1819), 2) οί Γεριμα
νοί επίσης στρατάρχης των να
πολεοντείων πολέμων ΤΗΙΕΙ,
ΜΑ
(1765-1824) καί ό
ναύαρχος τοϋ Α' Παy>ωσμίου
Πολέμου TIRPITZ (1 49 1929), 3) Οί 'Άγγλοι: ναύαρ
χος JELLICOE, ό νικητής της
ναυμαχίας της
Γιοιυτλάvδης
(1859 - 1935). στρατάρχης
Λόρδος KITCHE ER, ότραγι
κός ηρως τοϋ Α' ΠαγκοσμίΌrυ πο
Μμου (1850-1915), ό {)-ρυλι
κός ναύαρχος Ό ράτιος JEL0 J (1758 - 1805),όηρωc:;
του Τραφαλγκάρ, ό ,μετά τοϋ
BLUCHER νικητής του Ναπο
λέοντος εις τό Βατερλώ στρατάρ
χης WEI,LINCTON (1769 1852), 4) Οί Γάλλοι: ''Χ'πο-χό
μης ΑΛΕΞ. BEAUH RNAIS
(1760-1794) και ό υίός τσ,υ
καί προγονός του Ν α:πολέοντος
αντι6ασιλευc: της 'Ιταλίας Ε'ϊ'Γ.
BEAΠHARNAIS (1781 1824), ΙΩΑΝ. JOFFRE, σrtρα
τάρy11ς της Γαλλίας. δ νικητής
του Μάρνη (1852-1931), Φραν-
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σουά KEJ.,LERM
Ν,
οιύξ
του Βαλμύ, στρατάρχης της Γαλ
λίας κ.τ.λ. ( 1735 - 1820), οί
στρατηγοί καί σιτρατάρχαι τού
απολέοντος J., < i EVRE ( 1755
- 1820),
Μ CDO ALD
(1765 - 18-10), ΜΑ ΕΝΑ
(1758 - 1 17),
MOREA
{1761 - 181:� J. ΜΟRΊΊΕR
(1768--1835) καί πρω{)υJτουρ
γός επί Λοιυbοβίκου Φιλίππου τσιυ
αστου 6ασιλέrύ::;, ΕΎ' (17691815), ΟΠDΙΝΟΤ (17671847), ΟlΤΙ.ιΤ (1769-1851)
κ.α. 5) Oi 'Ιταλοί: Λουδ. C A
pEJ_,J.,O αντιφασιστής ;ωταδικα
ιr&είc; ύπό φασιστικού διΧαστηρί
ου του Μουσολίνι καί απαθ-ανών
εν τίj <f Uαλκίj ( 1, 59 - 1941)
καί G H.IBALDI (1807 1882), 6) Οί Πολωνοί KQS
CIUSZKO (1746-1818) καί
PONIATOiY ΚΙ, ώς καί ό υί
ός ταυ STA Ι LλUS
Π
GUST ΙΙ, βασιλεύ::; (17641795), 7) ό Ρώσος KUT .._ ΟΥ
(1745-1813), 8) Οί 'Αμερικα
νοί ΑΛΕΞ. HAMILTO (1757
-1804) στρατιωτικός καί πολι
τικός τσιυ ' γωνος της Άνεςαρ
τησίας μετά τού WA HIN
GTON, JACKSON JAMES
(1757 - 1806), PERSHING
JOHN, Στρατηγό::; τού Α' Παγ
κοσμίου Πολέμοv (1860 - 1948)
καί αλλοι.
Ε'
ΝΩΤΕΡΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ
Άνιί>τεροι καί ανώτατοι κλη
ρικοί, καί της Κα{}ολικης 'ΕΥ,..
κλησίας αρκετοί, αλλά πολυ πε-

ρισσότεροι βέβαια των ciJJ-ων
χριστιανικών ΕκΥJ..ησιων, μάλιr
στα δε της των Προτεσταντών,
άναγράφονται είς τον περιληπτι
κόν πίνακα: 'Ύ'περτριάκοντα επί
σκοποι, άρχιεπίσκοποι καί Καρ
δινάλιοι της Καθολικης 'Εκκλη
σίας, ύπερπεντήκοντα εξιχοντες
κληρικοί των αλλων Χριστιανικών
'JΥ.tκλησιων, μεταςύ των όποίων
χαί ό ημέτερο::; Παλαιών Πα
τρων Γερμανός (βλ. καί είς πε
ριοδικόν «'Ιλισός», τευχο::; Ίοv
λίου - Αύγούστου 1970, Άλεξ.
Τζαζοπούλου:
Άντιτεκτονικοί
Παραλογισμοί, δποv άναφέρονται πολλοί ανώτεροι κληρικοί τηc;
'Ορθοδοξίας, Πατριάρχαι και
'Επίσκοποι).
ΣΤ'
ΣΟΦΟΙ - ΚΑΘΗΓΗΤ Ι - ΙΑ
ΤΡΟΦΙΛΌΣΟΦΟΙ - ΦΎ'ΣΙΟ
ΔΙΦΑΙ
Έκ των 180 αναγραφομένων
είς τον περιληπτικόν πίνακα ση
μειούνται εδώ:
1) ΦΙΧΤΕ (FICHTE) 'Ιω
άννης (1762-1814). Θαυμα
στής τού Καντίου, Κα{}ηγητ1Ίς
της φιλοσοφία είς '!έναν καί
Βερολίνον, εν{}ουσιώδης κηρυς
της Γερμανικης ελευθερίας κατά
του Ν απολέοντος.
2) ΠΡΕΛΛΕΡ (l-'RET.,LER)
Λουδοβίκος (1809-1861), ια
πρεπής φιλόλογος, συγγραφεύς
της πληρεστέρας «'Ελληνικής
Μυθολογίας» καί αλλων εργων,
Καθηγητής είς Ίέναν καί 'Έφο,..
ρ,ος της Βιβλω&ήκης της Βαϊμά
ρης.
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3) ΓΙΒΒΩ
(GlBBO )
'Εδουάρδος (1737 -1794). Έ
πιφα11ής 'Άγγλος ίστορικός, συγ
γραφι-,ύς, διά σημος δια τό εργον
του «Παρακμή και πτώσις της
} > ωμαϊκης λύτοr,,,ρατορίας».
4) ΑΡΛΓΚΟ
(AR GO)
Φραγ�ίσr,ως (1786 - 1853). Ό
διάσημος Γάλλος αστροrνόμος και.
φυσικός 11το καί πολιτικός έν
{}ουσιώbης κηρυξ των δημοκρατι
ι
κών ίδεωδων, άρνη{}είς νά συνερ
γασ{)η μετά τού Ν απο,λέοντος Γ'.
ι;) ΑΡ. ΓΚΟ
( RAGO)
'0μμανουήλ (1812-1896). Τί
ός του προηγουμένου, έπιφανής
καί ο-οτος πολιτικός κα'ι δυύλω
μάτης, γεραuσιαστής, ύπουργός
κ.τ.λ.
6) ΝΤ' .'\Λl\ffiEP (ALEM
B ERT) 'Ιωάννης ( 1717-17 83),
ό διάσημος Μα:θ-ημαrτικός κα'ι
φιλόσοφος τοί- κvκλου των Έγκυ
κλοπαιδιmών τού
τιντερό, μέ
λος της Γαλλικης Άκα,δημίας α
πό του 175-! και tσό6ιος γεν.
γραμματεύς αύτης από τού 1772.
Ό λεγόμενος αίών τού ιαφωτι
σμου (Π-Ι) οφείλει πολλά εϊc;
την πολύτιμον συμ6ολήν του.
7) ΒΑΠ..,Ι./Υ' Ίωιίννης (1736
-] 793). Γι:ίλλοc; tπιφαν1Ίς
στρ')νόμο::, q'ίλr:; τοϊi Λαλάντ
( 6λ. κατωτι\Ηι>). Βουλ�υτ�Ίc; Πα
ρισίων και Πρόεδροc τη:; Α' 'Ε
θνοσuνΕλεί,σεω:; τηc
l\Ίεγάλης
Γαλλικης επαναστάσεως
του
17 9.
8) ΚΟ ΊΌΡΣl..,
(CO DOR(ΈT) Μάριοc; - 'Ιωάννης
(1743 - 1794). Γι.ίυος μα{}η
ματικv�. φιλόσοψJc; και πολιτι
·ιάc;. 1 'ραruματεύς τηc; Άκαδημί
αc;, συνεργάτης των περl τον

α
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Ντιντερό έyΛ.υκλοπαιδιστώv, φί
ιως τΟ'u Βολταίρου κα'ι τού τ'
'Αλαμπέρ.
Κλαύδιος
9) HEL VETIU
' δριανός (1715 - 1771). Γάλ
λος φιλόσοφος καί συνι;ργάτης
των περί τον Ντιντερό Έγκυ
κλοπαvδιστων.
10) ΛΑΛ
Τ (LALANDE,
DE) 'Ιωσήφ - 'Ιερώνυμος. ιά
ίίημος Γάλλος αστρονόμος καί
φιλόσοφος, μέλος της 'Ακαδημί
ας Παρισίων, Λονδίνου, Πετροru
πόλεως, Βερολίνου, Στοικχόλμης,
Ρώμης κα'ι Φλωοεντίας (1732 1807).
Ώς Πρόεδρος της
Στοα; (LE....
Ε F SOERS), έμύησε τόv Έλ6έ,τ1vον καί
τον Βολταίρον. Παροιμιώδης ε
μεινεν ή αντιφώνησις Βολταίροru
ειc; την tπί τfj μυήσει του προσ
φώνησιν τΟ'ίi Λαλάντ.
11) ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ (MON
TESQ1 ΙΕτ ) Κάρολοc; (1689 1755). Διαπρεπης Γάλλος νο-
μικός και ανώτατος δικαστικός
κα'ι φιλόσοφοc; - κοινωνιολόγος.
Πασίγνωσταν τό εργον του «Τό
πνευμα των Νόuων» (L' ES
PRIT DES I..,OIS), ώς και
1i {}εωρία περι χωρισμού των ε
ξουσιών ( ομο./')ετικης -Έκτελε
ίίτικηc - Δικαστικης).
12)
1 Ο ΤΓΚΟ Λ Φ Ι Ε Ρ
(l\LO TGOT�FIER) Στέφανος
(lί43 - 1799 J. Ό είς των ά
δελφωv iφεuρετων του αεροστά
του.
1 3) ΊΌΤΡΓΚΕΝΙΕΦ (TUR
GENIE,Y)
ικόλ. Ί6άνο6ιτς.
Ρωσο; φιιόσοφος,
κοινω,•ιολό
γcc; καί ίστορικός (lί 9 -1871).
'Όχι ό μυθιστοριογράφος. Φίλος
και συνεργάτης τοιu Γερμανού
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φuλόσοφου Βαρώνου Φόν Σταιν.
Α.πέ{)αvεν έξόριστος εις Παρι
σιους, δποrυ i::ζησεv από του 1 26
μι:τά την άποτυχίαν τοϋ φιλελευ
{)έρου κινήματος των Δεκψ6ρι
πτων του 1826 τ:ης Πετρουπό
λεως.
14) ΜΕΣl\1ΕΡ (lVIESMER)
Φραγ,(ίσΥος 'Αντώνιος. (17 33 1815). Ό πασίγνωστος Γcρμα
νός ία,τρός, ό σπουδάσας είς
Β ιένvην καί δημιουργος της {)1:-
ωρίας τοϋ «Ζω�ι<.οϋ Μαγ,ητι.
σμου», την όποιαν έδιδαξεν είς
Γαλλίαν κυρίως, αλλά καί εlς
' γγλιαν καί Γερμανια, ( Μεσ
μερισμός).
15) ΡΙΣΕ (RICHET) Κα
ρολος: - (1 50--1935) Διάση
μος Γάλλος lατρός _ φrυσιολόγος
'Έγραψε πολλά εργα. Έρ1ουνητ11ς
των 1ιιε.ταψυχι1ων φαινομένων
όμπu
Ίατρικης
Βρα6,ίο,
(1913)
16) ΒΙΕΝ Ε (JEAN G ΙLΙ.λ1 Μ1:<. VIENNET) tl 777
- 186 ). Ι αλλος συγγραφεύς, μέ
λος της ΓαΗ ' 'ίlαδηιιιας ( διετέ
λεσε οτρατιωτ.ιιος άξιωμ του Έ
πι:τε.λε.ιου). •Τ,αι ό {)-αρραλέος
ύπ�ρασπισ't'ήc τοϋ ΤεΧτονισμοϋ
ι<.ατά της ά,·ιξαρτησίας τcυ ό-rιοι τη;
ου ιΤχο, στραφη ορ ανα
•\ι τ0"1ρατοοίας ιατά το t862
1

Ζ'
ΠΟΙΗΤΑΙ
Κ Ι ΣΎ'ΓΓΡ ΦΕΙΣ
ΕΥ της ,ιατη ορίας ταύτης ά
ναγρά Ονται 160 ιη,όματα έπι
φανων έλευθ-εροτεκτόνω:ν.
Ση
μ.ειοϋvται έι ω οί εύρύτερον γνω
στοί:
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1) Ό μιγαλος ΓΕρμανός ποιη
τής ι<.αί οτοχαστης - συγγραq;εύς
ΙΩ 1ΝΗΣ ΒΟ ΦΓΚΑ ΓΚ
ΦΟ
ΓΚΑΙΤΕ (GOETHE)
1749 - 1832 Ό Γιαίτι ιμυή-θη
το 1781 είς την Στcάv της Βαι
μάρης «ΑΜΑΙ,ΙΑ» Υαί i::γινε « L
δάσκσλος» το 17 2. Έςήτησιv ό
Γκ. το 1815 νά γινη δr,ι<.τος ώ:;
τέκτων ό υίός της Δουκισσης
" vνης Μαριαc της Βαϊμάρης
Καρολος . υ, ουστος Τε.κτο, ιι<αί
ίδέαι ύπάρχουν έν άφθ-ονία μέ
σα είς το ποιητικον καί συγγρ�
φιΥον rργοv του. Ό Γκαίτι,, χα
ριζό με νος είς τον φίλον τoru Ί
Καποδίστριαν άνέλα6ε την ιπ0πτ011αν καί προστασίαν των είς
Γερμανίαν ποώτων ύποτρόq:. ων
σπουδαστα)ν Έλληνοπαιδων, συν
τηρουμέ,ων ύπό της Φιλομο{ισου
'Εταιρ,,ίας.
2) Ό Ι ερμα,ό:; Ιπίσης λυρι
κος ποιητής και crλογερος φιλέλ
λην ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ ΜΤΛΛ <Ρ
( 1794 - 1827), του όποίου το
i::ργον «ή ώοαία Μυλωνού» lufλο
ποίησΕ-ν ό Σοvιιπερτ Τά «ΈΗη
νικά "Ασιιατά,> του
ι.><.δ 3ίντα
α-rιο τοv 1821 - 27 συνέ6αλον
τά uέγιστα εις την rξαρσιν του
<,ΦιΛελλψ ισιιοί» lν Γεομω,ία Υαί
την ά{)-ρόαν ι<ά{}οδον r-lς 'ΕλΧάδα
ί,θ-Jυσιώντων νέων ϊνα συμ,τολι-,
μή,ιωσι μετά των Έλλή,ων ύ:rίρ
της Οι,υθ-, ρίας της 'Ελλάδος.
3) Ό l ιφαvής lπίσης ηο
ιιανο::; {Π!,<Ος ( ιιιοίωc) ποιητής
Φοε,ιδ ΚΛΟΠΣΤΟΚ (I<r�OP
STOKJ (1724 -1803), ό δηuιογος της «Μεσσιάδος»
4) ΧΡΙΣΤΟΦUΡΟΣ Μ Ρ('VIΚΤΙ ΟΣ
ΒΙ '\_ι\ 1Τ
LA 1D) (1133--1813). , \.πο
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τούς έπιφανεστέρους Ι ερμανούς
κλασσιικούς ποιητάς και συγγρα
φείς, έπονομασθεις «Βολταίρος
της Γερμανίας».
5) Φl > ΕΙΔ ΨΙΚΟΣ Α'Χ'ΓΟΎ'
�ΤΟΣ ΒΟΛΦ (vVOJ.,F) 1759
-1824. Διάσημος Γερμανός
φιλόλογος και συγγραφεύς, γνω
στότατος διά η'ιν ύποστηριχθι:.ί
σαν ύπ' αύτου αποψιν δτι ή 'Ι
λιάς καί ή Όδίισσεια τού 'Ομή
ρου δεν ι:.lναι f νός ποιητου δημ�
ουργία, αλλά τφάχια επικών ποι
ημάτων bιαφόρων εποχών.
G) ΚRΛ
Ε Κάρολος Χριίίτιανός Φρειδερίκος, (1781 1 32), μαθητιΊς τοίi Φίχτε χαι
του Σέλλινγκ, φιλόσοφος, μαθη
ματικός, φυσικός. Έδίbαt,�ν είς
Ίέναν, Γοτίγγην καί Μόναχον
τον «Πανε-νθ�ϊσμόυ>. 'Έγραψεν
«'Ιστορίαν ταιίi Έλευθερm:εκτονι
σμου».
7) Λ�ΣΣΙΝΓΚ ΓΚΟΤΤΧ
Λ Τ 'Εφραίμ (Τ,Ε. Ι G)
( 1792-1781), Έπιφαη'ις 1 'ερ.
μανός ποιητής, φιλόλογος και
συγγραφεύς. 'Έγραψε και τό ερ
γον «Λαοκάον», αίσθητικην μελέ
την διεθνώς γνωση1ν, μεταφρα
:JθFίσαν και 'Ελληνιστί. 'Έλαβε τι
μητικώς καΊ τ υς τρείς συγχρό
νως σψβολικού:; βαθμούς την 14
Όκτωβρ,ίου 1771.
) 'Εκ των πολλών "Αγγλων
άναγράφmrrαι έδω οί γνωίίτότε
ροι: α) ΙΩΣΗΦ ΡΑΝΤΓ'Χ' Ρ
Σ η μ.: Οί μεγάλοι 'Εμ. Κάντ
( 1724-1804) καί Φρειδερίκος Σίλ
λερ (1759 - 1805), μσιλονότι αί ι
δέαι των συμφωνούν πλήρως σχε
δόν προς -οο.ς τfΙΧ;τονικάc, δέν εΙχ,ον
μ\Π)�.).
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ΚΠΙΛΙΝΓΚ (1865 - 1936) ύ
διάσημος λογοτέχνης - συγγρα
φευς ( Βρα6cίον Νόμ.πελ λογοτε
χνίας 1907), β) σερ " ρθουρ
ΚΟ 1 ' ΝΤΟ·Ύ'·Λ
(DO'X'
L�), ό πασίγνωστος δια τά ά
στυνομικά μυ{}·ιστορήματά του
με φανταστικόν ηρωα τόν Σέρ
λοκ Χόλμς, άλλα και ίατρός καί
tστορικός συγγραφεύς, γ) Σερ
Ο'ΊΏΛΤΕR ΣΚΩΤ (SCOTT)
{1771 - 1832), διάσημος μυθιστοριογράφος, δημιουργός καί
του ίστοριrι.ου μυθιστορήματος, δ)
ΙΩΑΝΑΘ ΣΟΊ'·Ι·ΦΤ
( W
lFT) (1G67 - 1745).' γγλικης
καταγωγης, ε'ζησε και άπέ-θανεν
fV
υ6λίνψ της 'Ιρλανδίας,
γινε δε κληρικός και πρωθιερευς
του Χαθ-εbρικου ναΟ- του Ου
υλίνου. Θαυμάζεται δια την τε
λειότητα του ϋφους του και την
ανυπέρβλητον δύναμιν της σατί
ρας του (πολιτικης και κοινωνι
κης).

ε

9) 'Εκ των πολλών επισης
Γάλλων ποιιητων καί συγγραφέων
σημειουνται εδω: α) ΕΔΜΟ ΝOΣ
lΠΟ'Χ'
(ABOUT)
(182 - 1885). Ό
γνωστός
μας, ώς μισέλλην χαρακτηρισθείς,
συγγραφευc; των εργων <<'Η σύγ
χρονος Έλλάς» 1854, και «Ό
βασιλευς των όρέων». Πολυγρα
<rώτατος, ιμέλοc; της Γαλλικης 'Α
καδημίας 18 4. β) ΠΕΤΡΟΣ
Λ'Χ'ΓΟ'Χ'�ΤΙ ΟΣ ΝΤΕ ΜΠΩ
ΜΑΡΣΕ (ΒΕ UMARCH IS)
(1732 - 1799), δ γνωστός θεα
τριΥ,ός συγγραφεύς (Γάμοι του
Φιγκαρό, Κουοευς της Σε6ίλλης
κ.α.). γ) ΠΕΤΡΟΣ - ΙΩ Ν
ΝΗΣ ΒΕΡ ΝΖΕΡΟΣ (DE
BER NGER) (1786 - 1857),
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ποιψής καί άσμωrογράφος, δη
μοφιλέστατος είς Γαλλίαν, μέγας
φιλέλλην καί ψάλτης της αγωνι
ζομένης δια την έλευθ-ερίαν της
Τουρκομάχοιu '1':λλάδος.
uξίως
τιμηitι,ίς ύπ' αύτη;, h) ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ ΣΕΒ ΑΣΤΙΑΝΟΣ
LA!VlΦOP
(CHAMFOKΓ)
(1741 - 1794). 'Έγραψε ποιή
ματα, δραιματικά εργα και με
λέτας ονο1μαστό; διά τό δηκτι
κόν πνεύμα του. μέλος της 'Ακα
<'ημίας. ε) Α ΡΕ Σ ΣΕΝΙΕ
(CHENIRR) (1762 - 1794).
φίλος της Έλλάδnς, {}αυμάσιος
bιά τό γλαφυρόν ϋφος του, πρό
δρομος τοϋ ρωμαντισμοrυ. Και ό
άδελφός του ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦ
�ΕΝΙΕ, ποιητης και πολιτικός
(1764 - 1811) ύπηρξε τέκτων.
ΓΚΩΤΙΕ
στ) ΘΕΟΦΙΛΟΣ
(GAUTIER) (1811 - 1872).
Ποιητ�1ς και πολυγραφώτατος
συγγραφεύς, γνωστός είς δλον
τον κόσμον, ζ) ΒΒΑΣ Α ΤΩ.
ΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΕ
ΒΩ (PREVOT D' EXII,ES)
(1697 - 1763). ό γνωστός συγ
γραφευς της «Μανόν Λεσκώ>>.
η) ι'� γνωστός μέ το ονσμα S TRNΏΗΑL ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΒΚΊ'·Λ (BEΊ'J,F,). πολυγραφώ
τατος συγγραφευς (Μυθ-ιστορή
ματα, Κριτικά και Ψυχογραφι
κά εογα). {}) Ό διάσημος ΒΟΛ
ΤΑΙΡΟΣ (1694 - 1778), ό ΠΌ
λυγραφώτατος και πολυμερέστα
τος ποιητης και συγγραφεύς, ό
κυριώτερος εκπρόσωπος τοϋ Γαλ
λι:-<οϋ ιαφ(JJΙίισμοϋ, πρόδρομος
της Γαλλικης 'Επαναστάσεως, φί
λος τοϋ Μεγάλου Φρειδερίκου.
μυη{}είς είς τον Τεκτοινισμόν τό
1778 ύπό τοϋ LALANDE είς
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την Lτοάν «Αί 'Εννέα 'Αδελφαί».
1Ο) 'Από τάς WJ..ας χώρας ιl
ναγράφονται έδω οί γνωστότε
ροι: Κόμης ΒΙΚ'lΏΡ ΛΛΦΙ
ΕΡΤ ( 1749 - 1803), �πιφανης
Ί ταλός hρcψατικός ποιητής, ό έ
πιφανι'μ:; lπίσης 'Ιταλός ποιητής
και κριτικό::; ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡ'lΌ'Υ'ΤΣΙ
(CARDUCCI},
(1835 - 1907), 6ρα6είον Νόμ
πελ 1907, ό 'Ιταλό::; έπιη�ανης ό
μοίω; ποιηη1ς καί πολιτικό::; 'Α
λέξανδρο::; ΙΑΝΤΖΟ Ι (ΜΑΝ
ΖΟ Ι) (1785 - 1873). ό 'Ιτα
λό; έπίση; ποιητής, «διδάσκαλος»
τοιιϊ Σολωμού ΒΙΚRΝΤΙΟΣ
ΜΟΝΤΙ (17Μ - J 828). ό Ρι1σος ΝΟΒΙΚΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
( 174-1 - 1818). δημοσιολόγος
καί συγγραφεύς- Κατεδικάσ{}η
ώς ελευι'tεροτέκτων ύπό της Αι
κατερίνης Β' το 1792 Fίς ΠΟ}\1ετη κά{}ειρξιν, άλλ' άπηλευθ-ερώ{}η το 1796 ύπό τοϋ τσάρου υίοιιϊ
της Αίκατερίνηc και ελt:υθ-εροιrέ
κτονος Παύλου Α', γονυπετήσαν 
τος ενώπιόν του, ό Ρώσος επί
σης διάσημος ποιητης ΠΟ'Υ'
� ΚΙΝ (PUSCHKI ) (1799 1 37) καί, τέλος, ό καλύτερος
μυθ-ιστοριογράφος και συγγρα
φευς της νεωτέρας 'Ισπανίας.
l\ΙΠΛΑΣΚΟ Ι Μ Π Α Ι Ε Θ
( ΒΙ, SCO ΙΒΑ 1ES) (1867
- 1928) και ό ονομαστός 'Αμερι
κανός ευ{}υμογράφος και μυθ-ι
στοριογράφος ΜΑΡΚ ΤΟ'Υ'ΑΙΝ
(Μ RK TWAIN) -ψευδώνυ
μον λογοτεχνικον ταυ Σαμουήλ
LANGHOR Ε cr�EME S
(1 35 - 1910).
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ΙΙ'
ΜΟ'Υ'ΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΙ
Ι
ΚΑΛΛΙΤΕΧ
J) ΙΩΛ ΝΙ-Ω: ΦΡΕΙ l�l'l
KOΣ ΡΛ·J -ΧΑΡΤ (RETCH
ARJ)T) (Ί 7'2... ι 41) 1 ερμα
νος μουσιΥ,Οσυν{}έτης μελοποι }1σας και πολλά των ποιημάτων
του Γκαίτε.
2) Οί Γάλλοι μουσι·,ωσι11·-θέ
ται και κριτικοί ΜΕΓΙΕΡΜΠΕΓ
(MΈ'YΈRBRER) (1791 - 1864)
Υαί RAME U (Ί682 - 1764).
3) Οί γνωστοί 'Ιταλοί μουσι
κοσυν3έται ΒΟΙΤΟ (1842 1918) καί PUC'CINI (1858 1924).
4) Ό διάσημος καί πασίγνω
οtτος μουσικοσυν3έτης Β ΟΛ Φ
ΓΚΑΝ Ι Κ ΑΜΕΔ ΙΟΣ ΜΟ
Ζ RT (1756-1791) καίόπα
ή
τ ρ του ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ ΜΟ
ΖΑ l{T επίσης μουσικός.
5) Ό επιφ αν11ς επίσης
ύστριαχ.οc; μουσικοσυν{}έτης ΙΩ
ΣΙΙΦ Χ \·'Υ'· Ν
(IIA'Y'D )
(1732-] 09).
G) Ό Ούγγρος �πιφανιΊς ύ
μοfωc; μουσικοc; ΦΡλΓΚΙ�ΚΟΣ
.\Τ�Τ (Ιλ Τ) (18JΊ - 1 G).
7) Οί Γάλλοι Καλλιτέχναι
.\.Ο'Υ'.'\ΟΒΤΚΟΣ Ώ.\ ΥΠ) 1748
- 1 25 hιάσηιιος t,ωγριίψοc. Λιμέ
MIT ., J..,ET (Μιλλέ) (1819
1891) ε:τιφανή::; γλύπτης και ω-
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γράφος, ΙΩΑΝ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΡΩ (MOREA ) (1741 1814-) χαράκτης και σχεδιαστής,
f ίκονογραφήσας
πολυτελείς εκ
δόσεις του Μολιέρου,· Ρουσσώ,
Βολταίρου κ.α.π.
Είς τον σχετικον περ·ιλψττικον
πίνακα του Λεξικου άναγράφον
ται 165 ονόματα.
Σημειουμεν τέλος, τον ΛΙΝΤ
ΜΠΕΡΓΚ Κάρολοv, τον πρώτον
αεροπόρον, πού επέταξεν ύπερά
νω του 'Ατλαντικου ( 1927) άπο
ΗΠΑ είς Γαλλίαν.
ΠιΟ'τεύσμεv δτι {}ά άναγνωρι
σ{}η πλέον άπο κά-&ε καλης πίστ�
ως αν{}ρωπον καί 'Έλληνα δτι ή
« ι α κή ρ υξις Έλ λή
ν ω ν Έ π ι σ τ η μ ό ν ω ν»,
hιά της όποίας εφιστiiται ή προ
σοχή τ ων 'Ελλ11νων Όρ{}οδόι;ων,
δπως άποrι.ρούσοιυv πiiσαν άπό
πειραv «προσελκύσεως είς τον τε
κτονισuον» χαθ-ίσταται πλέον πε
ριtt}Ί ' δ ι' δ λ ο υ ς τ ο ύ ς
'Έ λ λ η ν α ς, 'ί σ ω ς δ έ 'ί σ ω ς λέγο�tεν- χαί δια τούς
ιδί.ους τοί,ς ύπογράlψαντας αυ
τήν. 'Rκτοc; �:άν «οί "Ελληνες Έ
πιστ11μονε::;» επιδιώκουν ν ά ά
π ο μ ο ν ώ σ ο υ v τούς Όρ
θί\δόξους ΧρLστια.νούς άπο τους
Χριστ,αvού::; δ λ ω V των αλ
λωv Χριστ ιανιχ{όν δογμάτων χαί
'Εκχλησιων.
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�Η Π νευμα-ιοδοξία*
Ύπό ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Κα{}ώς νομίζομt:, δεν θα ήτο
ύπερδολή νά λεχθη, δτι εκτός
πό την έλ)ηνικη και δλες οί αλ
λες εσωτερικές παραδόσεις της
άρχαιότητος ύπηρξαν πvευματό
δοξοι. Δηλαδή, πασαι επρέσδευ
αν την ϋπαρξι καl λειτουργία μέ
σα στη φύσι πνεύματος. 'Αλλά
Και οί {}ρησΧείες δεν ύστερούν
στις αντιλήψεις α-ίηές. ΕΙναι καί
οί θρησ%είες πνευματόδοξοι.
Εlναι γνωστό δτι στή λέξι
«πνεϋμα» δίδονται πολλές
καί
διάφορες εννοιες. Έδω -θά περιο
ρισθού με σέ δυο μόνον. Στη γε
νικη και σε μια αλλη άπό τlς εί
δικές, πού μας χρειάζεται γιά τό
{}§μα μας.
Κατά η1 γενική, λοιπόν, εν
νοια, πνευμα σημαίνει κάθε τι
πού δεν είναι ύλικό, πού είναι

α

(•) "Ας μας Ο'\Jγχωρη{),1 ό δρος.
'Αλλά εΙναι πολύ έκφρασ1ικός. Καί
άλλοι τον εχουγ χρησιμοποιήσει, χω
ρίς νά το γράφουν τά J εξικά...

λεπτότερο της ϋλης, κάτι τό αίθέ
ριο. Με τήν εννοια αύτή πολλές
φορές χαρακτηρίζεται ό ημι
ουργός.
Μι, την αλλη εννοια, την είδι
κή, εκφράζεται ή ψυχή, πού δια
νοείται. Τέτοια δμως ψυχη εύρί
οκεται στον πλανήτη μας, μόνο
στον ανθρωπο, σε ύψηλότερο δέ
επίπεδο και στον Πνευματικό Κό
σμο, πού, κατά τις ' ; σωτερικές
Παραδόσεις, ύπάρχει καί ενερ
γεί ύπεράνω του κόστμαu μας,
του κόσμΟ'U των ανθρώπων.

Ό ανθρωπος, σά μορφή ύλι
κή, είναι ενα είδος διολογικό,
πού εύρίιrχεται στην πιο ύψηλή
δαθμίδα της ζωϊκηc: κλίιμακος
του πλανήτη μας. Πολύ ιτωστά δε
,'J-εωρείται πώς είναι ή κορωνίς
της δημιουργίας επί της Γης.
Διαθέτει τον πιο τέλειο όργανι
σμό, άπό κά& αλλη ζωϊκ11 μορ-
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φή. Τελειότερο εγκέφαλο, λεπτό
τερο νευρικό σύστημα. Με τά ε
φόδια λοιπόν αύτά ή ψυχή, πού
ζωοποιεί τον αν{}ρωοτο, ημπορεί
vά νοη, νά διανοηται, νά εχη συ
νείδησι της ύπάρξεώς της και νά
σχημα;rίζη περυεχάμενο tδεολο-
γικό, πού τό λέγουν περιεχόμενο
της συνι,ιδήσεως. ηλαδ11 με δυο
λόγια ό αν{)-ρωσrος ':κδηλώνει ί
Υανότητες πνευματικές. Εlναι
λοιπόν ό αν-&ρωπος και ά.ιι;ό της
ιiπόψεως αύτης ή κορωνίς της
hημιουργίας επάνω στον πλανή
τη μας!
*
**
Καf>ώ; καί προηγουμένως ε
Αέχ� η , πνεϋμα, ύπΟ την εtδικη
εννοια, πού τό �ξι-,τάζομε, εύρί
πκεται καί λειτουργιc,ί και σέ αλ
λον κόσμο, ύψηλότερο δμως του
αv{)ρωπινου, στον Πνευματικό
Κόσμο. Ό Κόσμος εκείνος εχει
αποχ.ληθη, από τις Έσωτερικες
Παραδόσ�ις, θείος. Πρέπει δ�
ιίπό τώρα νά σημFLωf>η. άλλίι
καί νά τονισθη, δτι τό πνευματό
ίΊο�ον των 'Rσωτερικων Παρα
ι όσεων �δω ακριδως εγκειται:
�τι1 συνειδητ11 άναγνώρισι καl
παραδοχή ένός {}εί:J'ι! νοητικού ά.
θανάτου Πνευματικού Κόσμου,
πuύ δρii πέραν του κόσμου μας,
του αν{)-ρωπίνου κόσμου.
ΠρέπFL άκόμη νά λεχθη κα.l
, ά ύπογραμμιπθη δτι οί εσωπρι
ι�c; Παραδόσεις των αρχαίων λα
iον πραγματεύονται περί του θεί
ου τοίιτου Πνευματικού Κόσμου.
()ί 1υί>ολογίες τη:; αρχαιότητος
,η1l τοίί Πνευματικοί, αί,τού Κό
πι1ου ασχολο-ί,νται, ό�ιιλοϋν δμως
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γι' αύτόv αλληγορικά. Ή δε έλ
Αηνικrι ΜυtJ�ολογία με τρόπο χα
ριτωμένο καί φωτεινό. Δεν πρό
κειται δμως γιά τη Μυ-&ολογία,
πού τώρα μας προσφέρεται. Αύ
τ�'j εχει αλλοιω{)-η κατά τρόπο
εyιληματικό.
Πρόκειται
για
τούς δνομαζομένους «αρχικούς»
μύθους των προϊστορικων χρό
νων, πού τούς εlχαν συνθέσει αν
δρες έμπ νευσμένοι των Μυστη
ριων, οί όποίοι ήσαν Μύσται των
πνευμαιτικων νόμων. Μέσα δε
στούς μύ{}ους εκείν,ους είχαν δια
τυστωθη αλληγορικά οί μεγάλες
αλ11f>ειες για τ11ν ϋπαρξι, τη λει
τουργία καί γενικά, για την ΩL
κονομί α του Κόσμου των {}εων,.
Οί αρχιzLί �κείνοι μϋ{)-οι εοεϋη
λώ{)ησαν άστο άμυήτους, ή δε αρ
χη εγινε από τούς ποιητ�ς "O
μηρο καl 'Ησίοδο. "Τστερα συ
νεχίστψ.ε τό κακό iκείνο εργο
από τού::; τραγικούς καl αλλους
άμυήτουc; συγγραφείς, που {)έ
λησαν νά q�έρουν τους {}εου,; της
αρχαία::; παραδόσεως στ' αν{}ρ,:).
πινα μέτρα.
Κανείς οέϋαια, δεν αρνε7ται
πώς ό 'Όμηρος καί ό 'Ησίοδο;
11σαν σπουδαίοι στην τέχνη της
ποιήσεως. 'Αλλά, είτε ιbιό ά
γνοια η 'ίσως καl επίτηδες, εκα
ί'.ΟΠΟίησαν ανεπLuρεπτα τη Μυ
-&ολογία μας. 'Έφεραν στη δημο
σιότητα τούc: αρχικους μύ{}ι)υς
tlλλοιωμένους, α-Υ,,όμη δε κατε
σΧεύασαν Και μύ{}ους ΠΟυ {:r.:εVf)
ησα\Ι οί ίδιοι. Καί ετσι οί αρχι
zοί μυθοι, που καθώς είπαμε, η
σαν α.λληγορικες διατυπώσεις
ιlιη{)ειω, τ(()V Μυστηρίων εγιναν
ύγνώριστοι.
Γιά ιό ανόσιο τοϊ:-τ:ο ερ-γο των

1970

Η ΠΝΕΥΜΑΤΟΔΟΞΙΑ

'Ομήρου καί 'Ησιόδου, κα{}ώς
εtναι γνωστό, διεμαρτυρή,&ησαν
ό Ξενοφάνης της 'Ελέας καί ό
Πλάτων. 'Επάνω στ' αυτά ό Ξε
νοφάνης εγραψε: «Πάντα {}εοίς
ανέ{}ηκαν 'Όμηρος {}' 'Ησίοδός
1:ε δσσα παρ' αν{}ρώποισιν δνεί
bεα Κιαί ψόγος έστιν και πλείστα
έφ{}έγξαντο θεών α{}έμιστα ερ
γα, κλέπτειν, μοιχεύειν τε και
αλλήλοις άπατεύοιν». Ό δε Πλά
των γράφΕι ση'-Jν «Πολιτεία»
του:
«Ό 'Ησίοδος χαί ό 'Όμηρος
καί οί αλλοι ποιηταί ψευδείς μύ
{}ους συνέ-&εσαν δια τοvς αν{}ρώ,_
πους και τοvς διηγοϋντο και τώ
ρα τούς διηγουνται». Καί: «Οϋ
τε δτι οί θεοί πολεμουν τούς θε
ούς καί τού; έπι6ουλεύονται καί
μάχLνται μεταξύ τω,,, διόλου δεν
πρέπει νά λέγωVΌαι, έπειδη και
αληθινά δεν εΙναι».
'Η σύγχρονη αν-θ-ρωπότης, έ
;ι.,τός από μερικές έξαιρέσεις,
<J",{έπτεται Και έ-χφράζεται με Fί
ρωνεί α η και χλευάζει ακόμη τις
«πρωτόγονες», κα{}ώς τίς {}εω
ρεί αντιλήψεις των αρχαίων για
ηΊν ϋπαρξι Κόσμου πνευματικοί
η δέχεται με μειδίαμα συμπα{}εί
ας τ ίc; πνευμοτόδοςε::; αντιλήψεις
τη::; έλληνικηc; αρχαιότητος. 'Όλα
δμω::; αύτα αποτελουν αντίφασι
κτυπητιΊ στο,· έ-χφραζόμεvο {}αυ
μασμο για τό άρχαίο πνευμα!...
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Ί-Ι {1-ύρα-&εν διανόησι δεν ήμ
πόρεσε οϋτε αλλοτε, οϋτε τώρα
νά συλλά6η τη μεγάλη διαφορά
πού ύπάρχει μεταξύ της έννοίας
του Δημιουργοί, καί της Πνευ
ματικής {}εότητος, πού είναι δια
φορά μεταςύ αίτίου και άποτελέ
σ�ματος!
'Ε ν πάσ11 δμως περιπτώσει εΙ
ναι αξιοσημείωτο δτι, καθώς καί
στην αρχή γράφομε, δλες οί Έ
σωτερι-χες Παραδόσεις έδέχοντο
την ϋπαρξι Κόσμου πνευματικου
{}είου, ποv δρα πέραν τού κόσμου
των ανθρώπων, Κόσμου άγνοru
και σοφου, πού ένδιαφέρεται καί
δοηθ·ι: ί μέ πολλούς τρόπους τον
αν{}ρωπο. 'Αξιοσημείωτο έπίσης
είναι δτι οί {}ρησκείες - και οί
μονοιθεϊστικες ακόμη - δέχον
ται ηΊν ϋπαρςι τέτοιου Πνευμα
τι",{Οϋ Κόσμ ου και τον τιμούν.
Ξεχωρίζο1 ν κι' αύτες τον η
μιουργό από τον Πνευματικό Κό
σμο.
'Επάνω δμωc; σ' αύrα πού
είπαμε πρέπει νά προστε{)η καί
τουτο, πού είναι αξιοπρόσεκτο.
Κα, οί αρχαί�:c; Παραδόσεις και
οί {}ρησχείες τον Πνευματικό Κό
σμο. για τον όποίον ώμιλήσαμε,
τον δiχονται αθάνατο, αντίθετα
μ/, τον κόσμο των αν{}ρώπων. πού
είναι {)νητόc ...
1
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fH με-ιαρρύθμιση -ιού
'Αμένωφι-'Ακενα-ιών
Ύπό ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Η Αίγυπτος, μία μυστηριώδης
αρχαία χώρα, πλούσια και ϊσχυ.
ρ11, αναπτυσσόμενη στις οχθες
ταυ Τ είλου, κάτω από ηΊv αϋταρ
χικ1Ί κυβέρνηση {1ός απόλυτου
μονάρχη, τοϋ έκάστοτε Φαραώ,
και �νός παντοδύ,,αμου κλειστού
'Ιερατείου, πού ασΥ,Ο'UΟ"ε τ11ν
π,,ευματική καθοδήγηση του μο
νάρχη. Και ενα πλη{}ος θεών, μέ
περίεργες μορφεc; και παραστά
σειc, προσωποποιήσεις κοσμογο
,,ικων δυνάμεων, αλλα καί δημι
ουργ11ματα τη; λαϊχης φαντασί
ας, με αν{}ρώπινα πάθη καί ελατ
τώματα, δπως καταντούν δλα τά
σί•μ6ολ, α, δταν �cπέσουν στ,ήν
πνευματικη παρακμή.
Θά αναφέρωμε τούς γνωστό
τερους από τούς {}εούς της άρ
χαίαc; ίγί,πτου: Ό άρχαιότα
τοc; Φθ-α (της Μέμφιδος), ό {J-ε
ός - f\λιοc; Ρα (της 'Ηλιουπόλε
ως) , ό υίός του Σοίi ( ,θ-εός της
α,;,μοσφαίρας)' ό εγγονός του
Γκεμπ ({}εός της Γης) , ή Νου-

tτ ( θεά ταυ ουρανού), ό υίός τού
Γκεμπ και της Ν ουίτ 'Όσιρις,
{)είις μυστηριακός καθώς και ή
ύδελφή του και σύζυγός του 'Ί
σις, ό υίός των τΩρος, ό άδελ
crός του Όσίριδος Σεθ (πνεϋμα
του κακrυ), ό ' νουβι . ό Τώθ,
ό "Αμμων (των Θηβών), ό "Α
πις, ό Σάραπις η Σέραπις, καί
αλλοι δευτερευούσης φύσεως.
Ό Ρα της 'Ηλιουπόλεως συγ
χωνεύεται με τον 'Άμμωνα των
Θηβών και με τό ον μα " μμων
Ρα θεωρείται βασιλεύς των θε
ών και κυριαρχεί ιμeτά τό 2000
π.Χ.
Κατά την 18η Δυναστεία
(1550 - 1350 π.Χ.) ή 'ίγυπτοc,
f ίναι πολύ ϊσχυρη και τό ίερατείο
της πάμπλουτο και παντοδύνα
μο. 'Ιδρυτής της 18ης Δυναστεί
ας ό 'Άμωσις ', διάδοχοί του ό
Άμένωφι::; Β ', Τού{}μωσις
',
Τούθμωσιc; Β ', ή Χατσεπτσσύτ,
Τούθ-μωσις Γ', ' μένωφις Γ'.
'Έδρα των Φαραώ αί Θήβαι. Έ-
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ΑΜΕΝΩΦΙΣ - ΑΚΕΙ'ΙΑΤΩΝ

κεί γεννιέται άπό τον Άμένωφι
Γ' καl τή σύζυγό του Τιt η Τί
για ό Άμένωφις Δ', ό μεταρρυ
{}μιστής.
'Ήταν ενας πρίγκιπας με
πνευματικά �νδιαφέροντα, ποιη
τής, ώραιοπα{}ής, με tδέες άν
{}ρωπιστικές. 'Ηθέλησε νά μεταρ
ρυθμίση τή θρησκεία ·,ωl νά κα
{}ιερώση τή λατρεία Fνός καl μο
ναδιχ.ού άπροσώπου Θεοί:;, κτυ
πώντας συγχρόνως την πολιτική
δύ1 αμη τοϋ 'Ιερατείου, πού κα
ταδυνάστευε τον λαό, κρατώντας
τον δέσμιον της δεισιδαιμονίαc;
και των κα{}ιερωμένων.
Ό νεαρός πρίyιtιπας ενυμ
φεύθη την ώραιοτάτη καl πασί
γνωστη σήμερα Η εφερτίτη, .'tι
Ιtανώτατα ά ελφή του, άπό αΑ
λη σύζυγο τού πατέρα του 'Αμέ
νωφι (' μενώφεως Γ' ) . 1 εφερ
τίτη σημαίνει «ώραία των ώραί
ων>>. Καl ήταν πράγματι ώραία,
&rως τή ϋλέπομε στό γνωσrότα
το γλυπτό. πού ϋρiθηκε στην
ΊΈLΤ� - RL - AMAR 1 Α καl
ϋρίσχεται στο μουσείο τcϋ Βερο
λίνου.
Ό ' μένωφις Δ' εγινε συμ
ϋασιλεύς με τον πατέρα του καί
μετά 4 ετη, άιrοϋ πέ&ανf ό πα
τέcας του, εμεινε μόνος Φαραώ·
τότε 1\θέλησε νά επι6άλη τη με
ταρρύθμισή του.
Άπηγόρευσε τη λατρεία τού
Φθϊi, τοϋ Όσίριδοc;, της ''Ισιδος
καί κυρίως τού "Αμμωνος. Κα
τήργησε τά προνόμια τού 'Ιερα
τείου Έσφράγισε τούς Ναούς
τού " μμωνος - Ρα, εσϋησε τό
ονομά του άπό τι:; έπιγραφεc; και
τούς παπύρους. Άντl τού "Αμ
μωνο;, επρόϋαλε τον ,, τωνα, με
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σύμ6ολο τον άχτιδωτόν ηλιακό δί
σκο, τον ενα και μοναδικό άπρό
σωπο {}εό, πού εδημιούργησε τον
κόσμο καl πού γνώρισμά του εl
ναι ή ' γάπη.
'�γκαταλι-.ιπει τlς Θη6ες, πού
ηταν τό κέντρο τη; λατρειας τού
"Αμμωνος, καl κτιζει νέα πρω
τι-.ύουσα, μεταξύ Μέμφιοος καί
Θηϋων, άφιει.ιωμένη στόν 'Άτω
να, πού τιΊν δνομuζει Άκεταcών,
πού σημαίνει «πόλις των ουρα
νω1 » η όρίζων τού 11 λιακοϋ οί
σχου». 1':ίναι ή σημερινιΊ TELL EL - AMARN \. 'Αλλάζει καί
τό δικό του ονομα. 'Από 'Αμεν
χοτέπ η Άμενχοτπού ( έλλ ηνικά
'Αμένωφις i1 Άμέ1ωθ ς) μι-.τονο
μαζεωι "Ακενατών, πού σημαι
vει «ήλ;α:-ιJη λαμπηδώνα». Στη
νέα πρωτεύουσα κτίζει νέους Να
ούς. Άvrί των κατα{}λιπτικων ά
γαλμάτων cού "Αμμωνος τοποθε
τεί, σαν μοναδικό σύμϋολο τοϋ
μοναδικοί; Θεού της άγάπης καί
τη; χαράς, τον άχτιδωτό ήλιακό
δίσκο. Προστατεύει την Τέχνη, ή
όποία κάτω άπό τήv πνοή της
έγκαταλι-.ίπει
μειταρρυ{}μίσεω;
την ίερατική άκαμψία καί στατι
χότητα καί. προσλαμϋάνει κομψό
τητα, κίνηση, χάρη.
Ό μεταρρυθμ·στης Φαραώ,
πού είναι ό 'ίδιος ποιητής, γρά
φει εναν ύπέροχο ϋμνο προς τον
μοναδικό &πρόσωπο θεό "Α τωνα
- τή δημιουργικ1Ί δύναμη. Ό ϋ
μνο:; χαράσσεται στου:::; Ναούς
καί. τά μνημεία της Άκετατών,
της ότοίας οί κάτ'ικοι ζουν εύ
τυχισμένοι κάτω άπό τη δίκαιη
και ά· -&ρωπιστι χ.11 κυϋέρνηση τού
Άμένωφι - 'Ακενατών.
Άλλα στίς Θη6ες δyιtούται ή
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αντίδραση στή μεταρρύ{}μιση.
'Μχεί έbρεύει τό '11:,ραrείο του ό
ποίου περιωρίστηκε τώρα ή δύ
ναμη, οί παλαιοι αυλικοί, ,; βα
σιλομήτωρ 'Γιt η Τίγια, ό προ
στατευόμ�νός της ίερεύς 'Άϊ, δ
λη ή ά.ντί,bραση της παλαιάς τά
ξ�ως των πραγμάτων. Ό Φα
ραώ άδιαφuρεί για τ1 1ν αντίδρα
ση καί ζη f ύτυχισμένο; με την
οίκογένειιi του, τήν ώραιοτάτη
σύζυγό του Νεφερτίτη και τίς
πέντε -θ-υγατέρες του, στή νέα
του πρωτε·ύουσα, τήν άφιερωμέ
νη στόν {}εό " τωνα.
'Αλλά ό Φαραώ δεν εlναι ά3-ά
vατο;. Lέ ήλικία 40 �των πε{}αί
νΗ. Καί τότε τό εργο του καταρ
(!έει. 'Η αντίδραση καταστρέφει
με λύσσα κά-θε τι πού εlχε πρα
γματοποιήσει ό πι,οοδευτικός
Φαραώ. Μάτην ή Νεφερτίτη
προσπά{}ησε vά διατηρήση τό
εργο του συζύγου της. Τό 'Ιερα
τείο και ή άντίδραση ένίκησαν.
Ξαναγύρισε ή παλαιά } ατρεία.
Οί ίερεί; έξαναπηραν τά προνό
μιά τω,,. 01 Θ1ϊβες ξανάγιναν
πρωτεύουσα. Ί-Ι Άκετατών άνα
σκάφτηκε. Τό ονομα του μεταρ
Qυθμιστη Φαραώ {σβύστηκε άπό
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παντού, γιά νά έξαλειφθή άπό
τη μνήμη των άν{}ρώπων, καί
να σωρό κατηγορίες έβάρυvαν
τήν προuωπικότητα του μεταρρυ�
-θ·μιστη.
'Ο γαμπρός τοϋ 'ΑΥ.ενατών, ό
πασίγνωστος άm:ό τήν σχετικώς
πρόσφατη άνακάλυψη του πολυ
τελούς τάφοv του Τοmαγχαμών,
bέν έπρόφτασε καλά - καλά νά
βασιλεύση, διότι άπέθανε μόλις
1 έτων. Τό ονομά του ήταν
Τουταγχατών, άλλα 'μετά τήv με
ταπολίτευση μετέβαλε τό ατών
είς α,μών. '\ντι Τουταγχατών ό
νομάστηκε ΊΌυταγχαμών. Μετά
τόν θάνατό του έβαισίλευσε για
λίγο ό ίερΈύς του "ΑμωΙΥος "Αϊ,
άφου έvυμφεύ-&η τή χήρα του
Τουταγχα,μών. 'Έπειτα τήν έξου
σία κατέλαβF ό ταπεινής Υ,αταγω
γης στρατηγός Χορεμχ 'μπ, σύζυ
γος της άδελφης του μεταρρυ
θμιστη Φαραώ. Ή οικογένεια πα
ρέμεινε στήν εξουσία. Άλλα ή
μεταρρύ{}μιση εlχε πια καταργη
-&η. Ή άντίδραση ένίκησε πέρα
γιά πέρα. Έν τούτοις ή φωτεινr ι
προσπά{}εια του Άμένωφι - 'Ακε
νατών διατηρείται στη μνήμη
των άv{}ρώπων.

ε
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ΓΕΝΕΕΙΕΤελεu-ιαϊον Κεφάλαιον
Έν τέλει,
Ύ11ηρξε ή Γη, καί ε!χε μορφή και κάλλος.
Καί δ άνθρωπος έξά11λωσε κάτω, ά11ό τά δένδρα, στά λι<5άδια καt
τίς κοιλάδες, καί εί11ε:
�"Ας χτίσω τήν 'κατοικία μου στήν δμορφη τούτη θέση,>.
Καί εχτισε 11όλεις καί κάλυψε τή Γη με- μ11ετόν καί άτσάλι...
Καί χάθηκαν τά .λι<5άδια
Καί δ ανΘρω11ος εί,τε δτι «καλόν έστι».
Τή δεύτερη ήμέρα, δ α.νθρω11ος έκύτταξε τά νερά της Γης.
Καί είΉε: «Τά σκου11ίδια μου στή θάλασσα ας τα ρίξω
καί θά τά ,τάη μακρυά».
'Έτσι εκαμε .δ ανθρω11ος.
Καί τά νερά βρωμίστηκαν και μύριζαν.
Καί εΤ11ε δ α.νθρω,τος οτι «καλόν έστι».
Την τρίτη ήμέρα, δ ανθρω11ος έκύτταξε της Γης τα δάση.
Πόσο ηταν δμορφα ! Καί εί11ε δ ανθρω11ος:
/Άς ρίξω κάτω αύτα τά δέντρα
Ι\.αί μέ 11ριόνι νά τά σχίσω yια τά σπίτια μας».
'Έτσι εκαμε.
Καί κόπη καν τά δέντρα καί τά χωράφια χέρσωσαν.
Κ-αί δ άνθρω,τος εί11ε οτι «καλόν έστι».
Τήν τέταρτη ήμέρα είδε δ άνθρω11ος τά ζωα
α.ψθονα στή βοσκή να τρέχουν καί νά 11αίζουν
κάτω ά11ό τόν ηλιο. Καί εί,τε:
«ΚαταΉάνω τους ας ριχτω καί yια yοϋστο ας τα σκοτώσω».
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Καl ετσι εκαμε δ άνθρωπος. Καί χάθηκαν τά ζωα άπό της Γης
την οψη.
Καί ε!πε δ άνθρωπος οτι «καλόν έστι».
Την πέμπτη ήμέρα δ άνθρωπος άνέπνευσε τον yήϊνο 'άέ·ρα.
Καί εί-πε: «"Ας πετάξω στόν αέρα τά σκουπίδια μου
καί δ ανεμος μακρυά θά τά ψυσήξη».
'Έτσι εκαμε. Καί δ αέρας γέμισε κα-πνο πηχτό καί άκίνητο,
�αρύν, σκόνη yεματον καί ασ(:,έστη καυτερή.
Καί εί-πε δ ανθρω-πος οτι «καλόν έστι».
Την εκτη ήμέρα δ ανθρω-πος αντίκρυσε τόν έαυτό του.
Καί βλέ-ποντάς τον νά μιλάη τόσες yλωσσες καί διαλέκτους,
φο(:,ήθηκε καί μίσησε.
Καί εί-πε: «"Ας χύσω μηχανές μεγάλες νά τόν 'άψανίσω
-πρίν αφανίση αύτός έμένα».
Καί ό ανθρω-πος •εχυσε μηχανές μεγάλες καί α-πλωσε
mη Γη έ-πάνω τη λύσσα καl των -πολέμων τη φωτιά.
Καί εί-πε δ ανθρω-πος δτι «καλόν έστι».
Την ε(:,δομη ήμέρα 'ό ανθρω-πος άνα-παύτη'κε ά-πο τά ερyα του.
Καί ή Γη ηταν ησυχη -πιά.
Γιατί ανθρω-πος -πιά δεν ζοΟσε -πάνω της...
Καl ητο καλόν λίαν...
ΚΕΝΝΕΤΗ ROSS
('Από τό περιοδικό «ΠΙΕ LΙΝΚ» τηc Νοτίου Άφρικηc)

*
tH καθαρίσ-ιρια
'Ήμουν ή Εύσταθία Βαρούλκου α-πό τό Κιλκίς,
έπάyyελμά μου νά -πλένω σκάλες σέ -πολυκατοικίες.
Τό -παιδί μου είχε φύσημα της καρδιας,
καί τό αφησαν στην 'ίδια τάξη α-πό τά Γαλλικά.
«Γιά μιά μονάδα» εκλαιyα, «yιά μιά μονάδα» -παρακο::λοΟσα,
κρίμα δέν ηταν;
θό: -πλύνω τίς σκάλες σέ τρία μέγαρα καί στην 'Αθήνα θά κατε(:,ω
τό -παρά-πονό μου νά εί-πω στης Έθνικης Παιδείας τον Ύ-πουρyό.
Δέ θυμαμαι, τί εκανα τότε. Πολύ άδικία δμως είχε ό τό-πος αύτός
ο-που κά-ποτε -πίστευα οτι ζοΟσα.

ΣΑΡΑr ΤΟΣ ΠΑΊ'ΛΕΑΣ
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΥΛΕΑΣ

'Α y κ ά θ ι α
(1:uνειδnσιακός Διάλογος)
Μιά φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Α,λλη φωνή
Μιά φωνή
'Ό\ες οί φωνές
Μιά φωνή
Ή ήχώ
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
'Όλες οί φωνές
Μακρινή φωνή
'Άλλη μακρινή φωνή:

Γέμισα από άyκάθια.
Δέν κρύ(l)ω τ' άyκάθια μου.
'Όλοι κου(l)αλοϋν άyκαθωτούς θώρακες.
'Αμύνομαι, οταν κου(l)αλω τ' άyκάθια μου.
Ναί, κι �μ,ένα τ' άyκάθια μου είναι ή αύτο(l)οήθειά μου.
'Έτσι ό ενας τόν άλλον άyκυλώνει.
Προσπαθοϋμε ν' αύξήσουμε τ' άyκάθια
μας.
'Όλοι προσπαθοϋν τ' άyκάθια τους ν' αύξήσουν.
Κι έyώ συνεχως άyκυλώνομαι.
'Αyκυλωνόμαστε ολοι συνεχως.
Πρέπει νά βροϋμε πιό εύθαλη άyκάθια.
Πιό εύθαλη άyκάθια.
Φ::Jυντώσαμε τά φανταστικά μας περισσό
τερο τ' άyκάθια.
Κι άλλο δέν κάνουμε παρά ν' άyκυλώνουμε.
Καί ν' άyκυλωνώμαστε.
'Αγκυλώνουμε καί άyκυλωνόμαστε.
Καιρός ν' άνθίσουν τ' άyκάθια σας, καιρός
τ' άyκάθια σας νά λείψουν.
Τά φανταστικά σας άyκάθια πρέπει νά
έξαφανίζωνται. Τ' άyκυλώματα σιyά σιyά νά παύουνε, νά παύουν, έντελως νά
παύουν...
(' Α ποσπααμα)
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-------·---------------------------·------· ·---ΙΛ1$�$-�111Λ�Γt-ι

1

Δεύτερος τόμος: 1959-1960-1961

-------------

Κυκλοφορεί: ό ειδικός τόμος «ΕΠΙΔΟΓΗΣ» ϋλης του ΙΛΙ ΣΟΥ
της τριετίας 1959-1960-1961.
Χρυσο-πανόδετος, σελίδες 416. Δραχμαί 90 (για τό έξωτερι
κό Δολλ. 4).
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ yιά τούς συνδρομητάς του «ΙΊ\ΙΣΟΥ» Δρχ.
70 yιά τό έσωτερικό καί Δολλ. 3 yιά τό έξωτερικό. Χωρίς έπι�ά
ρυνσι ταχ. τελων.
ΕΠΙΣΗΣ ό «ΙΛΙΣΟΣ» άναλαμ�άνει νά ταχυδρομήσn άπ'
εύθείας τόμους ώς δωρον δια λοyαριασμόν συνδρομητων του, μέ
την κάρτα τους η είδικη εύχετήρια κάρτα του «Ί λισου», στίς ίδιες
τιμές.
Η ΙΔΙΑ ΕΚΠΤΩΣ I Σ ίσχύει καί yιά την «ΕΠΙΛΟΓΗ» της
πρώτης τριετίας 1956-1957-1958.
ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΔΩΡΟΝ yιά τόν έαυτό σας καί τούς φίλους
σας εlναι ή προσφορά τόμων της «ΕΠΙΛΟΓΗΣ», πού περιέχουν
δ,τι καλύτερο καί διαρκέστερο άπό τό: yενικως έκλεκτά δημο
σιεύματα του περιοδικου.
ΘΕΡΜΗ ΣΥΣΤΑΣ I Σ: Δωστε την παραγγελία σας δσο τό
δυνατόν ένωρίτερα. Έμ�άσματα με ταχυδρ. έπιταyή: Κωστην
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, •Αθήνας (122).

Μή λησμονήσετε
καί τόν nρωτο τόμο: 1956-1957-1958
Πλnσιά{ει νά έΕαντλn8η.

----·--------
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

�Η ά ν α z ή -ι η σ ι ς
-ιίις 'Αληθείας
ΜΙΑ
θά. ηθ,ελ,: 'iά. προισέξε-ε με
νοήμο·�:χ, κριτική διiθ,εση έκείvα
πού θά, σάς πω, κ.α,ί οχι ·ιά. τά.
πι:ιραΙδεχθ,ητε. " \.v παpα.δεχθητε
κάτι, χωρίς πραγματική κ:χ.η
vό φη , ύπά.pχει ή πιθανότη; ·ιi
ά.ποπλαv-r;Ιθητε. Νά. μ,ήν ±ποppί
φετε τιiποιτε, καιθώς κ:χ.ί vά. μήv
π,:φαδεχθητε τίlrcοιτε, ά.λΗ γά.
χρ-φψοrποιησετε τήv κρίση σας,
μ,έ την έπιθιψ(α. vά. ±v7.καλύψε
τε.
Ό ΚΙ:ιθέvα,ς στrη κόσμ? ζητi
·ιά. βρη την Άλή'θεια γ,.α,ί φα.vτά.
ζετα.•. δτ•. ή ' . λή1θιεια, είναι μα
κ.ρυά. ά:πό τήv y,αθημ,εριvή ροή
της ζωης, έvω ά,ψcιθέτως ή 'Αλή
θεια ε ί v α ι ή Ζωή. Φα·ιτά.ζο·ι
ται δτι πρέπει , ά. ά,πο:ruιpθουv μ,α
κ.ριά άιπό τόv κ.ο:J'μ,ο γιά vά. βpοϋ·ι
τήν 'Αλήθεια, &τι πρέπει γά ά.πο
κτήισ-.οιΝ μ,εpικιές ά.ρ,ετές, κά.>ποιες
γνώσεις, γά, άπακ.τ 'σο,Ν ιπείp,:ι,ι
κ.ά.πο:ω,v θλίψεω01 η κ.ά.πο:ωv εύ
χαρ�aτήσεων. θέλω vσ. σ:iς δεί
ξω δτι τή στιγμή πού καταγοεί
τε τή ζωή, ο-�οως υιπά.pχ,ει γύρω
ά.πό τόv κ.οοθέ•vα σα.ς, κ.ατχv,οεϊτε
τή<v Άλή,θεισ..
Δεν ύπάψχει κ.α.' έvια.ς άλλος
Θεός, έlκ.τάς άπό τ:όv έξα.γ ι,σιμ,έ
vοv α.vθpωιπο, ¾α.ί ΚιοομJ\JJιά. Δύ,vια.
μ,η δεν ύπάlρ.χει, εξω &.-rοό τό·ι

0:\1IAJA ΤΟΥ 1927
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�α.υτό του, πού vά. τόv κ.αθοιδηγη,
Υ,mιέ:ν7-ς δδηγ όι;, έκ.τός άιπό τόv
:διο τό-ι έα.υ,τό του. Δεν υπάρχει
Π αρά.Ιδεl ισ1 ος η Κόλαιση, κ.α.λό η
Κ7.κ.ό, έκ.τός έκεί'vου πού δ ϊδιος
δηιμ.ιουρyεί- Ό α.νθρωιπος εί·ηι δ
μhvvς υπεύθυνος ά.πέvα,ντι τ')-(j
έα.υτοϋ του yJαί Κ.7.Vέvα-; α,).;λος.
Προτοϋ έξετάlσετε αύτά. πού εί
πα,, θά. ήθ-ελα, γά. σα,ς πpΟΌείνω
νά. μή·ι είσ&ε δεμέ·ιοι μ,έ ιπροκια.
τα.λήψεις, ιδιό-τι ή π,pοκ.αιτά.ληψη
�ίναι σά.v τη σκιά έ.πά.νω σrtή'Ι

440

1 Λ I Σ ΟΣ

οψη το, ϋ βουνοϋ, σά•ν ε'ΝJ, σύννε
• ο σy..οτε:νό έπάιγω ,στόν κα.,θ¼pόι
ουpα·ιό. Ή προrι.α.τάληψη δια
-;τρεολώνΞι τον νοϋ, ωστε νά γ'ί
vετ,χ: ά.οcα.τάιλληλος γιά 1,πtiχνό η-
,η. Ό νοϋς πού ζητα. νά χα,τα,
νοήση τη ζωή, πού εί'ιlαι -rολημ
μυρισμένο; &.πό τον πόθ10 γιά. τ·η
γνώση της ζωης, πρέπει νά εΙ
ναι χωρίς πpοκατ!'l.D,ήφεις, ·ιά μη
θεωpη δτι τελε:ωτιχ.ά ξέρει, γά,
μην είνα.ι δηλαδη στε-ιός, περιω
ριι σμ:ένος.
Γιά. γά. Υ.ατα,λάοη τη ζωή, πού
εί·ιαι i) 'Λ λή'θεια, γιά. •ιά. κα:t1α,λ α,οη οτι δ γ_α.θ ε.νοο:; σ.πtο οο,:; ειναι ύΠ'εύθυνο:; ι..ιονά.χα. άιπένα.ντι
στό-ι έ.ωυτό του κ.αλ σε κα.νέν'l,Ι
οολλον - &τ: οέ:γ εΙνα.ι ύπεύθυ1·10:;
άπένα.ντι σi ;ι,/χVένσ.-1 Θεό η π'Ιευ1..1.ια.τ: χ.η αυθεντία., 011 κια.μμ:ά. έξω
τεριχ.η Δύνοο:ιη, σέ κα.μμ:ά. ύπερ
ά·ιθρωπη ιθεόιτητα.. - γιά ·ιά. τό
κ,α.τα,νοήση α.υ-ό, πρέπει νά εχη
νοϋ πc-ύ δέν ετ, α..ι πα,ρα,οι?.σμένο;,
πού
εί•η,: Υaα.ταιψοptω\..Lέ'Vο:;
&.πό τήν π�ράJδοση, ά:τcό τό «ετσ:
το' βρη-· κα.με, ετσι
'7ΌαJ
ύ 'pχε:». Μ�c.
"
τό νά. βά.ζωμε την παροοδοση πιο
μnροστά. ά.πό τη'i κρίση, οι?Jστρε
ολώ·ιομε τό-1 νοϋ. 'Έχομε νοϋ Υaα,ί
Χαpδιά πού είναι ίκχνοl γιά. ΚΙΧ
θα,pη Ο"'ι..έψη κ.α.l άγνά. :ι.ί:JΙθή• ατα.
-κ,χί πρέπει ι· ά. Υ.p:•ιω,με κά{)ε τί
γιά. τό τί ά.ξίζει αυτό τό ιοιο, καί
οχι κα..τ?,π:εσμένο: &πό δπ'J:1.δή
'Ποτε π:,στ .
Οί περ:•σσότερο: άνθρωποι στό·ι
χό1:;μο δένο,υι· τη ζω ' τοvς μέ πί
στεις, μέ τήι πχρχ1δεδεγ11 .1ιέΙvη ήθι
Χή, χ,α,ί γι' αυτό iJ ζωή τους εί
γσ,ι πφιωρισμένη, σ:εvή, γφά'τη
δυ:;τυy :α..
υτό &κριοω; κάνει
κάθε υ.vθpω,πο;, μi τό νά. δέ·ιη τή
ζωή του 1..1.ιέ κmποιο :r:ι,-:1,η Χ !δεI Ρ-

ft
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ων, πίστεω"Ι, δογμ,ά.των. Δέ-ι ύ
πάιρχει Υaοομ;μιά. σ,γι:ί,Ύy.η ·ια. εχη
κανείς YJά.'ΠOl'J, π.(Ισ,τη, με tό•ι
πό νά. ζ 'σ,η μι,άJν δ.,γνή ζωrή, μιά. ι
ευγενι-κή κ.α.ί rι,σ,θα.ρη ζωή.
Πρέπει νά. έξετά.ζωντα.ι μ,1
δ:α.ύγε:7, δλ11. τά. πpά.yμ7,τ7., δλσ.
τά. προολήμα.τα. πού πτcφουισ:άζον
-α,:, νχ έξετιχζωντα.ι μk έ 1δ:α.φέρον y,α.ι' νοημ,οσυνη.
,
Α'υτο, ειΊαι
τ
τό πρώτο πού ά.πα.ι-είτα.ι γιά. tΥ)"Ι
ΥJ7,τα.ιό φη τής Άλη&είιαις, γιά
την ά.πελωθέρωιση της ζωης ά.πό
τού; στενούς περιορισμούς της,
τlς π:σ-εις, τά. δδγμια.ιτχ, τίς π.ε.
ποιθήσεις.
Ό νοϋς πού εχει πρακα.
. τχλή
φεις, ζ-ητa πάντΟ'tiε μιά. Υ,1.9ωρι
σμένη μορψή, κάποιο ύπόδΞιγιμα.
ά.πό τό δποίο ή ζωή, iJ ' •λ-ήθ,εια.,
πρέπει νά τοϋ ελθη. Ό Ίνδωϊ
στή:; ζητά- νά. τοϋ 1ια..ρουισ:ασθη ή
Άλή•θz:χ μέ::;;χ άιπό την �σικ.ή του
-η μορφ+, -η; θρησσιε:7,ς. Ό Χpι--Jτια·ιός ζητά την Άλήlθε, ια, μ�:;α
άιπό τη δ:ΙΥ:ή του τή μορφή. Τό
ιδιο Υ,ά�ει δ ΒcυΙδlδιστής, δ Μω,α,
\JJΞ'θα.νός, %.λ.π. ' λλά. ή 'Αλή
θεια. ουδέιτι;οιτε ερχετ,χι μέσα, άιπο
κάπο:α. κα,θωρισμένη μορφή, μέ
σα σ.ιπό κά.ποιο ι,πόδ1ειγιμα πού τσ
έδη:..ιιούργφα.ν οί σ,νθρωπο:. Γιά.
νά μπορέσετΞ νά -κχτ:χ,•ιοή:;.zτε
την Ί\λ-Αθz:1., πού ε[ν7,: i) Ζωή,
πpέιπει -;ά. ελθετε μέ ·ιοϋ Χαl -χ1.p
δ:ά ά.φόρτω-cΙ";υς Υ,σ,: χωpί; προ
ο/.α.τ1.λήψεις.
Γιά. •;?.Χ, κα,τα.νοήσετε τη ζωή
--Χι;(.t έπομ,έ'Ιως την '_ λή,θ'εια.-
πpέπει 'ΙΧ εχΞτΕ δυ,σαpέ-:1κ,ει'Χ,
πρέπει ',Χ είσθε έπα,ψJJΟ'τ!Χτημz'ΙΟι
έ·ηντίο·ι δλω·ι τω·ι ΚΙ'JJΒ:δρυμi
νων π:ι-:1τΞι1Ι''ι, Ιδογμάτωγ, πΞποι
θή,εω·ι. Ό νοϋ; κα.ί ή καρδ:ά.
πού ε[ναι tΥ.ανοιποιημένοι μο:ά.Q1",(,{)
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ζοuιν με 'c)ψJ, τέλιμα., nού τό σκ.ε
πάζει ή πριά.ισινηι έκε:νη έπ:φά.
νεια. οιποu ',<,α. 11έγ,ιy, ζωο, Χ'Χι'Ιi,ια,ς
ανθpω11tος δέν rπλη,σι6,ζει γιά. vά
σούση τ-r, δίφ,χ, του,. Είναι νερό
στά.σιμο χια.ί πα,ρόr,.ι,οιος είναι ·ι<-α.ί
δ νους zκ.είνος ΙΠΟύ μένει ίΜ.'/0πο:ημένο;. Χωρίς έξα.νά.�α.ση,
χωρίς δυσα,pέσχιεια., χωρίς επ7.,·1·ά.
σταιση, αύδέrποτε θά. μrπορέσετ-ε νά.
βρητε τή·ι Άλ 'θεια. 'Αλλά ή δu
σαρέιcmεια. πού Ιέ.�γώ ζψω είναι ή
ναήμ,ωΙν δu�αρέσχ,ει1α. 'Όιτα.·1 εί
σθε με vοηιμ,οσύνη δu1:;,α.ρε :πηιμέ
νοι, εΙσ<θ'ε στην άpχή της δημ-.
οuργ:α.ότητοςΈξ α.λλου, πρέπει ν?;.. εχετε
νου χαί καρδιά πού νά. είναι ά.10λοC. 'Απλότης δέ·ι σημωί νιει νά.
είσθε ωμός, νά είσθε άγροίΥ.,ος.
Πά.ρετε ενα φύλλο ά!Πό ε'ιια. ψυτό
καί έξετάισα.τέ το. Π6ισιον είνιχι
ά.πλό! Άλλά. πίσω άnό την ά.nλό
τητά. τ0ιυ ύπά.ρχο,ω &.να.ρ:θμητοι
χειμώνες, αv,η:ιθμητα κ.αλοχια.ί
ρια. Είναι τό άιπα,ύγασμα μεγά
λ-η; πε(ρι:χ;, μεγά.λ ς θλίψεως, μ,ε
yά.λης χαρa.ς, μ,εγά.λο·J άγω·ιο;,
ά!Π' δποu ή ά:πλόιτης α.ύτή γεΨ1ή
Βηκ.ε. ύτό w,<,pιοιί>ς χρειά.ζετα.ι
κ.α.ί γιά. την ΥJ-Χιτα,νόηση της Ά
λ-ηθε :1α.ς. 'Ένας 11Όυ; χχί μιά. κ.α.ρ
διά., πού νά μην εχοuν προιχαα
λήψεις, ε'η.ς νους κα,ί μιά. 'ι(/Χ-ρο:ά
πού νά. ρ:σχω-ιrcα.: σl ιοή:•.οψJ.,
πα.νά.στχση, ενα.ς '/Ους Υa:Χί μιά.
κ.ψοιά, 7ΌΟύ ν?J.. εχου'Ι γ:•ιε: ά..πλοί

ε
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άπό κ,χτα.στάlλα.γμ,α. μ,εγάιλ � πεί
ρας.

1Κά.θε αν0' ρΙ ώπινον O'i ιποθ,εί νά.
εί1�α,ι εύτuχισμένο, κα.ί γιά ·ιά
φθάση σ' αύτή Πj'Ι εύrruχία. πρέ
πει νά. περώση α.πειρη πε, ίρα., οχι
μ:!iς ,σύντο,μης ζωης, άλλά. πολ
λω-1 βίων. Τέτοια. εύ-:υχία. εί-ιαι
τό κορύφωμ,α,, ή άntοθέωιση δλης
τη; πείρας καί δμως εΙ'Ι!αι πέρσ,
κάJθιε πείρα.;. 'Από α.ύτή τή·ι εύτu
χ(α προέpχετα.ι ή άπελ,εulθ,έρωση,
πού είνχι έλεuθερί1α. άπ' ολοuς
τούς περιορισμούς. Ή εύrru�ία rπού
δ( ει άπελ u έ ω σ
ό ου α.
�
� θ f : -rι � ν � κ ί
στr;ν καρδια., α.u η η εuτuχια. εΙ·ιαι
ή μο·ια.δική άνά.γκγι πού ό κα.θ'ένας
ποθεί. Τή στιγμή πού κωθορ:ζετε
έΚJΞί τΟν σχο. ιπό σ?Jς, δέγ €χε-rε ά
νά.γκη άιπό Υ,α.μ�μ,ιά θpη1:1Κ1εία. πού εΙ11α.ι ή παγωμένη σκέψη των
άνθρώπων- χα.ί άπό κα.νένα. διδ'α.J:JΙΎ..7;λ � η , ερμηΊε�τ�; 1-λω
_, το
' ,εΤ
ινα..ι το Απολuιτο, το uψιστο -ερ
μα. γιά. τήv Άνθρωnότηrcα.
"J\

�

'

'Η ;ε),zιο�ης
,
,
;ιτ�α.ι �ο, χερι
το,uκ.α.Ιθ=νος- Γι α.uτο πρεπε: κ,�ε1�α..ς, σά'Ι άτομο, νά. λύση τό πρό
βλημα.. γιi τον έα.uτό του κ:ι.ί τό
-ε θ&, λύσ� τό π_ρό λημα το� yJ;
�
σμιου. Πρειπε� n οημιοu,ργη:;ετε
τήν ά,ρμο;ι:α. μέ�α., σαf ':α.ί δτ,αη
δημ,ιοupγησ-ετε α,uτη την α.ρ:.ι,ο·,,:α..,
1ύτή τή συγθ1ε-ική κατανόηση
τη; ζωή;, τότΞ 'θά ύπά.ρχη εύτυ
χ [α, κα.ί έλωθ�ρ:α.

**************
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Τό γεφύρι
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της αyαπης
Του αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Maιιsfϊeld, Ohio, USA

Αι ά.ιπόtκ,ρuψοι παρcψψήσεις ι.w.-ς
λογίζοuγ τη'Ι ναστοολγ�- της ψ•;
χης πρός τό 'Επέιχειν:1,, στήν ό
πο:α. ή ψα. ντασία. β-ά.Ιζει ψτzpi
;αί γιά. μαχητι•κή άντ:δρασ: έψ1:1τίο't τοϋ Λ ογικοϋ δ:α.λόγοu μα,ς
μ,εθάει με τό κρα.σί τοϋ θρφχ.ε•ι
τ: Υ.οϋ ψ1.· ατ:σμοϋ.
Κα.ί ετισι < ού λογιζόμεθα. τ6
ά.>yοοθό:ν», ιΗλά 't'<Χ της πίlστεώ;
«μα.ς», ή όποία, σuνuψα.σμένη μέ
τήν ά.τομιχ.ή, μοο; ύπεροψί,α., ά.τρcι
φική κα.τα.•ιτά.ει τfι't χριστια.νιχ.ή
ά.γά.πη.
"Αν ήτο στή'Ι έξοUΙσία. μας, θά.
έχ.λείνα.με εξω τοϋ ποοραδείσου 8σους δεν πιστεύουν στή•ι 'Εr-<χ.λη
σίια μα.ς ! Έϊ'.J,εθα. λοιιπόγ καιλοί
χρια-τιια.νοί;
Ό έσ, ωιτεριy.,ά. λurτ:ρω,μένος έν:· 
α.ίος ανΙθpωπο; χ,α,ί χp:στια.•ιός
yνωρί ε: δτι όπά ρ,χει ΕΝ Σ
ΘΈΟΣ 'Χια.ί δτι δε·ι ε[ Λα.ι τή φύ
ση τοϋ iν'θρ' ώhτοο δλοι οί α.νθ1ρω
ποι γ?J. βλέπουν ά.πό τό ίδιο πα.
ράJ()υρο τόγ Θεόν χ.α.ί τήν ζωή,
κα.ί βιτι χρειά!ζετα.: Υ,α.τα.γόη-σ:ς
κα.ί συγγνώμ .
'®κεϊ &που δέν είνα.ι δυγα,τη ή
&.γάmη πρός τόν σιΥ'iχιθρωπό μα.ς,
�ς τήν α.να.ιπληιρώνι η ή ωναχ-ή, 8πως ή σα.γίδι α. στό ποιτά.ψ ΠΟ'J
τοϋ λείιπει τό γiεψύρι της ά.yά•
πης.
Ή γοστα.λyία. της φυχης y:ά
-rον ιπψάJδεισο είναι τό θεϊ,<,ο κί1

νητρο πρός ήθιοcοπγειψα.τ�χ.ήγ &.
ξιοποίη.σιν του &; θρώιπ,ου Υhλ ά.
πα.λλοιτρίωισι ν τ,οϋ ιέιοουτοϋ μοος c,πό
της Άγίlα.ς Γραιcρης, της όιπαίb.,ς
ή ΥJα,_ριποφ,ορί,α, ιστ-όν YJYj,π της 'Χ!J.
θημ,ε,ρινής μα.; ζ 1ωης, συ,χνά εί·η,ι
ά.πογο-φ,ευιτιrι.ή, διόrτ:ι δ'έ'i' εύν,οεί
&σο 'ΠpΞ"7tει τό ειδα.ψος της y,α.ρδισ,ς
μι:ι.ς καί ωί συνθηr,ω,ι της ζωης.
Διά. τοϋrτ:ο οι περιισσότερο: ε.ί
μεθα. ά:rοοrτ:υχη\.1,ένοι χριστ:α.·ιοί Υνα.ί
.iξιολύπητοι &νθρωιποι. Περιοοh
τερον, δταιν δέν Υ,α.'tlα.ν,οουμεν τήν
wθλιότηιτσ, μ(Χ;ς.
Πως λο:ιπον νά, <έπιeιJρίνω'με τω ι
α.λλων τά. χρ:στια.
, νικά «πιστεύω»,
1..11έ τήν Υ,mηιyορ,ία. 'τι, δέν είνα.(
Θ®ΟΚΕ Τ'Ρ ΙΚΑ, αλλσ. AN
ΘPDIUOiK®NTPIKA, δτα.ν ή
'• χ.κλησί11, ,μας ψάιλλΙ ει «Ο ΧΡΙ
ΣΤΟΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΙΙΡ ΟΣΙΕ
Τ Ι Ιι
ΣΩΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩ
ΠΟΝ», κα.ί ό Θεός ώιtό τά.ς ΔέΧΙJ..
ωυι Έ'·ιιτΟΙλά.ς ΜΟΝΟΝ τρεϊς ζη
τάιει γιά. το· ν έα.υτό του, τάς δ'ε
έπτά. όπο,λοCrrοους γιά. το πα.ι,δί
-ου, το•ι α.•Ιθρωιποv;
Κα.ί ή «ΜΩΡΙ \. TOr ΣΤ r
POr» α.ύτή τήγ &ιποστολή εχει,
νά. σώση -ον α,γθρωιποΤό πραολη,μ. 1. λοιπό·ι -ή; Έrι(,
Χλφίιοος είναι ή ψυχιy,ή σωτ-ηρία.
τοϋ ά,ylf)lρώtιτcv Υ,οοί ούχί ΠΡΩΤΊ
�ΤΩΣ ή δοξολογία. wϋ Θεοϋ εις
βάιρος της θεότητός του κχί της
πατ-pιy.ης του στοριyης.
ίΚιαιι πρέιπει γ,ά, ,μ.ι;,ς yί 'Ι'Υ,) ζώσα.
πίστις, δτι δ α.νθρωtιtος �χει ά.'tάιγ
'Υ,:rp 1tαλυιμ'6ρφου, βοηθείας ϊν{J.. ήcrο.:•κoot' ωιμ,α.τιΆως
οο, ξ ιαποιηση
τον
'
'
ά,yτιψοοτιy_,όν ιέα.υτόν του, προς δό
ξαγ τοϋ Θεού της δ,γά."7tης, ή δ
ποία. ά..γά.Ιπηι εΙ�α.ι τό γεφύρ: τ-ης
μεταιοιmεως ά.ιπό τήv Γη π.ρός τον
Ούρ.αιvό.
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'Ύμνος σ-ι-ίιν Άρμονία
'Λυκόφως του Μυστικισμου, γλυκοχάραμα του χρόνου,
'Υπόκωφοι άντίλαλοι στά βάθη της ζωης,
.,.Ηχος πού σειέται αδιάκοπα σέ κάθε ακτίνα απείρου,
Πολύτrλευρη διάσταση σ' αόρατες, άνάλοyες μορφές·
Τιποτα δέν στέκει απόλυτα στόν στρό�ιλο του Κόσμου.
Σιyοτρέμει τ' άλάθευτο στην απεραντοσύνη ένός όνείρου.
'Ώ ! τοΟ 'Απείρου έσύ θεά!
Μεγαλόπρεπη συντέλεση της ψυχης καl τέλειας γνώση ς.
θαυμαστό συμ�ί�ασμα του έσώκοσμου μέ τή γύρω φύση ,
Δύναμη 'Εξίσωσης γιά κάθε ασυμμετρία,
Μέγας Έσύ Φρουρός της θείας Οίκονομίας.
Άκρί<5εια άξιοζήλευτη στά ίσοζύyια σταθμά,
θαυμαστη Συνταύτιση του 'Έργου μέ τήν • 1 δέα,
Της "Αρτιας 'Ομοίωση ς, άνά�λυσμα τrηyης,
'Όπου της Πλάνης τά άδιάπλαστα σαλεύουνε στου Καθαρμου
τόν Κύκλο.
Σκοτάδι, Φως, Τέχνη 'καl Λόγος,
Συμπλέκονται σέ άέναες στιγμές,
Περίφραγμα μελωδικό του άπλου καl του συνΒέτου,
Συνταίριασμα άνερεύνητο της ζωης και του θανάτου.
θλίψη, δάκρυ, τραγούδι καl χαρά,
'Ενώνονται σε θεϊκό ρυθμό,
Σαν δ 'Έρωτας Νικητής, στήν μάνητά του πάντα βγαίνει,
Τόν Φωτεινό τότε 'Απόλλωνα άποθεώνουν, 'δλόyυρα, οί θεοί.
Καl σύ, μέ τούς αίώνιους στέκεις Νόμους σου,
Κι Αtώνια στεφανώνεις.
"Ω ! του Σύμπαντος θεά, Έσύ, 'Αρμονία 1
"Απλωνε παντοτεινά σr,ου κάθ' ένός συνείδηση, στου κάθ' ένός
ψυχή,
Τ' άμόλuντα, φωτό�λα καl άρμΟΙ\!ικά φτερά σου...

ΡΕΝΑ ΓΡΊ'ΠΑJΟΊ'
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Γύρνα
σέ μένα ...

Αίώνια
Πάλη

Πλάσμα ,τού εχεις τό χρώμα
των μαγιάτικων αύγινων
τή φωνή της λευκότητας
σάν άνοιξιάτικα τραγούδια
σάν τά δάκρυα τιάνω στόν άνθό,
άyνή σάν τήν 1τροσεuχή...

Στον εναστρο ούρανό,
στό χάος τό ό:πέραντο 'Πλ<Χ'llι.έ.ται
τό άνθρώ1τινο τό βλέ.μμα,
eνω ή ψuχη άyωνίζεται
νά βρη ενα κϋμα έπαψης!

Γύρισε σέ μένα τό φως σου
1τού λάμτιει άνάμεσα ό:πό δuό φτφά
έ1τοοράνια:, φανερώσου σέ μας τούς
(θνητούς
μέ τή θεία άρμονία

Σ κσrάδι, κρύο κα:ί ό:yωνία
ξεχύνειται ό:πό τό μυστήριο των κό(σμων,
μά καί ίmερκόσμια άρμονία
διάπλατη εχει ά'Πλώσει
των πάντων αύτή Νόμος καί 'Αρχή.

Γύρνα σέ μένα. Παιδιάστικη χαρά
μέ τή ζέστα των ,τρώτων ,τεταyμάτων
τό 1τάθος των 1τρώτων τραyοuδιων
καί τόν 1τόνο των 1τρώτων δάκρuων,
ήχώ ζωντανή μέσ' στήν καρδιά
(μου ...
Γύρνα σέ σένα! άlκόμα ό:π' τό χέρι
δδήyαμε μακρυά
μέ τήν άyό:πη ,τού ζητάει δ θεός,
&που δ αyyελος μέ τιροσμένει
καί μοu δείχνει τό ώραίο του πρό(σω'Πο. .
'Ό'Ποο τό δνειρό μοο φεyyοGολεί
τιάνω στό δρόμο τοu Παραδείσου
ενα αστρο σέ μένα δδηyεί
καί σέ φωτίζει ό:π' τόν ούρανό.
'Εγώ σέ 1τροσμένω, ζωντανή φλόγα
άνάμεσα ό:πό δuό αχραντα φιrερά
'Ώ ι έκλεχτή μου χαρά ...
'Η ψυχή μου σέ περιμένει
μέ τον ερωτα των φωιrεινων τιρα
(γμάτων
ΝΑΝΑ Π. ΚΟΝΤΟΥ

Γιια:τί καί στή χωμάτινή μας γη
νά μήν βασιλεύη ή άρμονία;
Για:τί ή τόση δυστυχία, ταραχή,
καί δ φο<οερός δ διχασμός
στό έλάχιστο αύτό άστεράκι;
"Ισως θά πρέτιει γιά τόν ανθρω'Πο
στης γης τή λάΟ'Πη νά βαδίζη,
μτιορωντας στίς ούράνιες σπ:ίθες
τά βλέμματά του νά ύψώνη
σάν εν' άνέ<οασμα λuτρωηκό ...
"1 σως θά ,τρέτιει νά γνωρίση
δ ίδιος τό κρυφό τό μονσπάτι
ό:πό τήν ούράνια ελξι στήν έγ«όσμια
(ό:yάπη ,
σ' αίώνια 1τάλη, μέ σειρά σωι-ιάτων,
εως τ'ήν αρρητη ενωση στιίθας και
(φωτιαςl
ΕΥΕΛΠΙΣ

ΡΑΝΟΣ
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Ά yάπn, άνθος
pυροδόλο!
Της ΖΕΤΤΑΣ ΔΟΥΚΑ
Πό,σοι λίγο: άνθρωrπο: έμβαιθύ
νου,ν στό πρα.γμ,ατικό ·ιό ημα τη;;
ζωής; Γι' α.ύτό άπλώ·ιετα.: ·ή δυσ
τυχία., τό α.yχο;;, πού π-ιίyει τή·ι
ά.νθρωπότητα. κ.α.ί άλληλοσιπα.ρά
ζετα.ι. Κλ,εί"ιουv τά μ,ά.Ιt:α. στή·ι
' yάιπ η , τό Κά.λλος, τή•ι 'λρμι.J
νία., πού φέρνει τr,ν ψυχικ.ή Γα.
λή•ιη .
Θεόστcι,λτα. δώρα., πού πpέπε:
νά τά. πά.ρουμε οχι σάν ά.πλά σύμ'
' τα
' κα.-ιουιμ,
eοολα., α.'λ)'
,α. να.
ε -καθημερινά βιώμα.τά. μα.ς. Διητυχώς,
έλάιχ:σrοοι α.νθρωrποι τά πpc,σέ
χουν, ά.κ.όμα. κι' δταιν rπηγα;ινου·ι
στίς έξοχές, σέ έκ.δρομές, η πα.
ρα.Θερ:σμό - εύκα.:ρΔα. νά λα..μπι
κ.ά.ρη ό νους, ή ,σ1κ,έφις χια.ί •ιά α1ι σθα.νθουν περισσότφο τό μεγα
λείο της Φύσεω.ς- 'Όμως, κ1..ί
κιεί στέ"Κ.οιυιν μέ κ,λε:στά μά.τια..
Τό έπιπόλα.:ο κ.ούψ:ο έyώ μας,
πού τό Υ.υ6φ�α. ό μ,εγά.λcς έ
χ1 θρ, ός μα..ς, δ κ.υρίαιρχος Έyωϊ
σμός, π�ού ψθείρε� τh έσώτερο
Ε[να.ι μ.α..ς. Δέν βλέπαυν μl τά
βα.1θύτερο. α.teι-θητήρ:α. χα.ρ,ίι:;μα.τα.
(τά ψυχι;ιά μά.τια.) w,.. δου·ι τή·ι
'Αλήθεια. Νά. θ�α.υμώσουν αυτό τό
ά.πέρ1..ντο άγα.θό θεϊκ.ό δώρο, πού
ά.πλόχφα. μαι; τό σκορπa τό Τ\αη
άryα.θο χέρι, πού είναι γεμάτο ά
σύ'λληιπτη ' γά.πη. .r αί, α.ύτήν
την Άγάιπη, πού ζω,ντα.-ιεύ,i: σέ
κ.άJθε, στιγμ
i ή ή Άpμ..ο ιία., Γα.λή
νη, πού σχημmίζει ή Άθά.vατη
Όμοfφ:ά γύρω μα�. .. Πο:�ς
προ,σεχε�; πρα.χμ1..τικια. �α.θυστο
χα.στα., οτα.ν βρισκ.ετα.ι σε ρε• ,α.
τ:ές, ου.νά. μέ τά. λ ογής μ,εγα.λό0

πρεπα οέvφα., μυ,ρωιδά.του,ς θ,ά,
μvους, λουλ()1Jδ:α.. Μει γα.λώ·ιο1tt'α.;
διίχως νά τ' ά.γγίξη χέρι &:ιθρώ
πινο. υ Ομως, οί ρLζες τους πα.ίρ
ΨJυ•ι ά.πό τήν γόνιμη στοργι"Ι:ή
Μηtέρα. Γη, τr,ν πρώτη τροφή
τους.
Καί rποιός ακόμ,α. πρόσεξε ά.πό
κοντά. νά. δη τά. πολυrποίΥ.:λα. αύ
,ά. λσυλουδά.κια. πού φυτpά)Ψ>UΙ'Ι
'J"tά. πιό απ:θα·ια. μέρη μέ τά. ά. p!1,
χ·ιου:p1..·ιτα. πέταλά. τους. Τά. Θεία
απ:α.πα., χεφοτεχνήμα.τα, :ιέ ά
παροο:.1:λλου,;; συ·ιδυ•α1J1μούς, σχ_ή
μα.τα, χρωματισμούς. Τό y., α..θ' ε
·ια. ξεχωρ:στά., θά. ι.ιπορ:-;υjz vά.
μα,; πη ψ:θιυρ:στά. κ.ά.τ: &πό τ"fί'/
έ:pήιμ,ερη πολλές ψορiς ζωή του;.
Τό μυστικό του;, πού θα.οyα.ινε
δrιτό τά. βαθύ-ερ,, σπ.λάιχνα. -η;
Όμοpφιd;, 'Αρμονίας- Πλαισιω
μένο μεγαλούργημα. του Θείου
«Πυρην()ς», τήν Άγώπη ! Τή•ι ά.
περιόρ:mη ά.θά:ιmη Άγά.πη, πού
&.γκα.λ:ά.ζει -ά. 'Πά.·ιτα. μ,έσα. στήrι
Πλάιση- Φύση, πού δόθηκε ·ιά. γε
μ,:Ιση τίς ά.ν9ρώrπι·ιες ψυχές. Νά
φωτiση τό νου, τήν ΙQ1Κιέψη. Νά
διώξη, νά, σοήση τήν Ι α.Υνiα,
Φθό,;ο, τά. Μίση (χ.α.ί τόσα, α.λλα
ε, λ,,.-τωματα.
'
' μ,ας) . , . γα.πη
'
θεο-'
σταλτη, Υ,1vητρο της Όμορ:p:άς,
Άρμο·ι:α.ς, Γα.λή·ιης, πού πηγά.
ζου-ι ά.-πό τίς :iόρατες πηγi -; τη;
άισύlλληιπη; Άπερα1·ιτοσύ·ιη;; -
στάιλα.ξε τό βά.λσα.:.1ό σου στίς κλει
στiς ψυχές, ν' ά:ιο1ξου-ι κ.:' ά.'18060λήισου·ι ά.πό τό ά.r..ιατά.Jλυ"ο νέχ-αp
σου, π.ού ζω"Ιτ'Χνεύε: τίς κοιμ:
σμένε;; συvε:δήσΞ:ς, ξυπ·ια. α.ισΘή
μα.τα. Υ,α.λω:Jύ·ιης, ά.οελφωσύ·ιης,
ά.ρΞτη;;: Τό πα.·ιτο3ύημο κορύ
φωμα. του θ,εϊχ.ου μυρο6όλου α.ν
θω; της 'Αγά.rπης ! Σl δλες τίς
δiχως ονομ.α. μορψές της...
1
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Μόλις
ΚΩΣΤΗ

έκυκλο φόpησε
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

::
••::

Mt-lTIS

Το βιβλίον της σοφίας
Β · εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον

μόνον δρχ. 70

είς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ
Τό καλύτερον δώρον δια τας έορτας
Ί\ποmιίλατι:, ταχ)κην �πιταγήν διά νά τό λάδετ� τα
{
χ υδρομιΥωc εις η1ν δ· εύ }υνσιν πού {}ά άναγράψετε
flζ η1ν ιπιταγήν.
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''

ΙΛΙΣΟΣ,,

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
"Εκαστος πανόδετος τόμος
Δια τούς συνδρομητας i:σωτερικου Δρχ. 70
Λια τούς συνδρομητάς εξωτερικου
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Βασίλισσα - Μή-ιηρ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
περi θρησκεfας καi κλήρου
Ό διάση,μα; Άμεpbκανός δημοσισyράφα; κ. Κυρα; Σοuλτσμπέ ργ �ερ, είς
τό ήμερολόyιόν τοο, ύπό χρονολσyίαν 7 Αύyούστοο 1961, άναφέρει άπσψεις
τής Βασιλίσσης - Μητρός Φρειδερίκης, διατυ-πωθεϊσας πρός α&τόν, κατά
φιλοξενίαν τοο είς τό άνάκτορον Κερκύpας, ώς άκολούθως-

«Ή θρησκεία -είττε- είναι μεyάλο ττρό<,λημα στίς μέρες
μας, yιατί άττασχολει ττερισσότερο μέ την έξωτερική μορφή άττό
την ττvευματικότητα. Δεν μέ έvδιαφέρει αν ύττηρξε ττοτέ ό Χρι
στός. Έκεινο ττού εχει σημασία είναι ή ίδέα, δ θρυ,λ.ος καί ή δι
δασκαλία. Οί ίερεις δμως άττασχολουvται συνεχώς μέ άρχαϊκές
μορφές.
» 'Όλοι οί τταττάδες μας -συνέχισε- είναι κακοί, έκτός άττό
τόv ευνοούμενό μας στό Παλάτι.
» Οί ίερεις εττρεττε vό: είναι σό:v τούς άλλους ά θρώττους, vό:
άvcqμιyvύωνται μέ τούς άλλους καί vό: διατηρουv τήv διαφορά
τους έντός των, ττνευματικά. Άvτ' αυτου, ττροστταθουv vό: ξεχω
ρίσουν άπό τούς άλλους άνθρώττους μέ yελοιες έττισημότητες.
Σέ τριακόσια χρόνια οί άvθρωττοι θό: έκττλήττωvται δταv θά με
λετουv την διαyωyή των ίερέωv της έττοχης μας... ».
'Η πυρηνική έττιστήμη Π]V είχε διδάξει ότι τά παντα ησαν ίδιαίτερες
έκδηλωσεις της άτομικης ένερyείας. Δέν βλέπομε τήν ίδιαίτερη έκδήλωσι του
έαυτοu μας δπως την β,λέπα.ιν οί αλλοι. 'Η θρησκεία θά i,.πρεπε νά έξετάση
τά προtbλήματα αύτα ...
( Β ΗΜΑ, 22 Νοι,μιρ.)
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'Η έφημερίς «'Ελεύθερος Κόσμος»
έδημοσίευσε (18 καί 25 'Οκτ.) δλο
σέλιδες συνεντεύξεις Καθηyητων, Δι
καστων καί Νομικων yιά το έπίκαι
ρο πάντστε θέμα της θανα.τικης ποι
νης.
'Η κcχτάρyησις της «έσχάπης των
ποινων» εχει προταθη άρκετές φο
ρές καί σέ διάφορες έποχές στην 'Ελ
λάδα. 'Η άρχή εyινε κατά την ψή
φισι του Συντάγματος του 1884 στήν
'Εθνική Συνέλευσι της 3ης Σεπτεμ
Gρίου. 'Επεκράτησαν τελικά άντίθε
τες άπόψεις. 'Αργότερα, δ Συντα
κτικός Νομοθέτης ι<ατήρyησε την θα
νατικη ποινή έπί των πολιτuκων έy
κλημάτων. 'Η άρχή εyινε μέ τό αρ
θρο 18 τοϋ Συντάγματος του 1864.
'Αλλ' ή «έσχάτη των ποινων» δια
τηρείται και έπιGάλλεται στίς περι
πτώσεις πού προ<ολέπει δ Ποινικός
Νόμος. 'Ωφελεί η βλάπτει; 'Ιδού πως
άπήντησαν. (Σημ.: Μετεφέρουμε χα
ρακτηριστικές περικοπές, μόνσν) οί
έρωτηθέντες-

ΗΛΙΑΣ

ΓΑΦΟΣ

Καθnγnτής Ποινιι<Οϋ
Διιωίου. Άθnνων
«Είς την 'Ελλάδα, νομίζω, οτι ή
θανατική ποινή, περιορισμένη, βε
Gαίως, έπί των σοGαρωτέρων έyκλη
ματικων πράξεων καί πάντοτε δια
ζει.rrικως άπειλουμένη, πρέπει νά δια
τηρηθη».
Καί οί λόγοι της διατηρήσεως της

ΗΙ ΠΟΑΠΕΙΙΙ

1 ΗΝ ΠΟΑΙΙΒJΙ

ποιινης τοϋ θανάτου στήν 'Ελλάδα,
κατά τόν κ. Γάφσν, ένταrτίζονται στά
άκόλουθα σημεία:
1. Τό εύερέθιστον τοϋ χαρα:κτηρος
τοϋ 'Έλληνος, τόν δδηyεί συχνά είς
έyκλήματα αίματος. 'Η άπειλΊ'\ μιας
θανατικης ποινης μπορεί νά τόν συy
κρα:τήση.
2. Είς τήν 'Ελλάδα συχνά ψηφίζον
ται νόμοι, περιορίζοντες καί χαρίζον
τες τάς ποινάς κατά της έλευθερίας.
'Η τόσον συχνή ψήφισις τοιούτων νό
μων έπιφέρει έπικίνδυνσν χαλάρωσιν
της ποινικης καταστολης καί πείθει
τούς έπικινδύνους έyκληματίας οτι,
μετά τήν πάρcδσν όλίyων έτων, ετ
ναι δυνατόν καί ή βαρεία ποινή κα
τά της έλευθερίας, ή δποία έπε5λή
θη έπ' αύτων νά κcrτ:αλήξη είς την
πραξιν είς όλιyόχρονον ποινήν. Είς
τοϋτο συντελοϋν καί αί διατάξεις πε
ρί άyρστικων φυλακων αί δποίαι πε
ριορίζουν συχνά τόν χρόνον μιας ποι
νης είς τό ημισυ.
Κάτω άπό τέτοιες συνθηκες δ κίν
δυνος μιας θανατικης καταδίκης καί
ή τυχόν έκτέλεσίς της, πού σπάνια
πραγματοποιείται, άποτελεί τό μόνον
στήριγμα άπσιελεσματικης κοινωνι
κης προστασίας. Καίτοι yενικως συμ
μεριζόμεθα τό έπ,χείρημα κατά της
θανατικης ποινης, δτι δηλαδή δέν
συμ<οι<οάζεται πρός τά ηθη μιας συγ
χρόνου κοινωνίας, παρά ταϋτα, ομως,
νομίζομεν, οτι παρ' ήμίν δέον νά δια
τηρηθη είς περιωρισμένην εκτασιν,
διά τούς προαναφερθέντας λόγους».
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ΑΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
Καθηγητής Ποινι1<0ϋ
Δικαίου. Άθnνων
«• Η θο:νατική τιοινή τιρέ.1tε.ι νά κα
ταργηθη. Δύο έτιιχειρήματα ύτιέρ της
θανατικης τιοινης, ε!ναι τά τιλέον έ
τιαναλαμ�όμΕ.να. Τό τιρωτον, είναι
δτι ή τιοινή τοϋ θανάτου άτιοκλείε.ι
την έτιανάληψuν τοϋ έγκλήματος άτιό
τόν ίδιον δράστην. Τό δεύτερον, δτι
οί «έν κ,οινωνίςχ,, δμοιοι φοGούμενοι
την θανατικήν τιοuνήν θά συγκρατη
θοϋν.
1. Τό τιρωτον έτιιχείρημα, δέ.ν ίκα
νσττοιεί τιλήρως. 'Εάν ή τιοινή της
«ίσοGίου καθε.ίρξε.ως» καταστη τιρά
γματι ί σ ό 5 ι ο ς καί δ φορεύς Μν
έξέρχε.ται -ώς συμGαLνε.ι συχνά ε.ίς
την 'Ελλάδα- με.τά ετη ά-ττό την φυ
λακήν τότε. ή τιοινή αύτή τιαρεμτιο
δίζει 'έξ ίσου έτιιτυχως μέ την τιοι
νήν �οϋ θανάπ:ου, τόν δράστην νά έ
τιαναλάGη τό εyκλημά του, ωστε ή
-τιελευταία νά καθίσταται τιεpιττή.
'Αλλά καί τότε τό τιρόGλημα δέν
λύε.ται. 'Ατιλως' μετατίθεται, διάrι
μία τιοινή τιραγμαπικης ίσ�ίοu κ::χ
θείρξεως εtναι ίσως βαρυτερα της
θανατuκης τιοινης, Διά τοϋτο, είς την
Γε.ρμανίαν, δτιου ή ίσΜι� κ�θειρξ�ς
διαρκεί --τούλάχιστον δια τα βαρυ
τατα έγκλήματα- τιράγματι ίσο(οίως,
συζητείται καί ή κaπάργησις της ίσο
G(ου καθείρξεως.
2. Τό δε.ύτε.ρον έτιιχε.ίρημα, είναι
.
μαλλον τιαρατιλανητικόν. Σχε.δον τιο
τέ δ φονεύς δέν ζυγίζει άτιό τήν μίαν
,τλευράν τά ώφελήματα έκ τοϋ έγ
κλήματος καί άτιό την αλλην, την
τιοινήν ή δτιοία ένδεχομένως θά τοϋ
έτιιGληθη. •ο φονε.ύς δια-πράττει το
εγκλημα ε.ίτε. διότι σκέτιτεται δτι δέν
θά συλληφθη, είτε διότι σκέτιτε.ται
δτι αν θά συλληφθη, δέ.ν θά κατα
οικ�σθη ε.ίς θάνατον, είτε διότι ένερ
yεί ύτιο συνθήκας, ύτιό τάς ότιοί':ς
.
ούδέν σκέmε.ται (καί έττομένως ου
τε καί την τιοννήν), είτε, τιλος, καl αύτη εtναι ή συνηθε.στέρα τιερί
τιτωσις- διότι λόγφ ψυχικης νόσου
η ψυχικης άν�μαλίας, �έν ε��αι εί?
θέ.σιν νά σκ,εφθη τί τιραττει η -και
αν άκόμη ό:ντιλαμGάνε.ται τί τιράτ-
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τει- δέν ε!ναι ε.ίς θέσιν νά συyκρα
τηθη».

ΙΑΚ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑΣ
Ύφnγnτής
«'Η κατάργησις της τιοινης τοϋ θα
νάτου, ώς ό:ντικεuμένης τιρό τιαντός
ε.ίς τά σύγχρονα ηθη, τά ότιοϊα χα
ρακτηρίζει μία διαρκως αυξουσα έκ
λέτιτυνσις των συναισθημάτων, άτιο
τελεί έτιιτακτικόν αίτημα των τιολι
τισμένων άνθρώτιων άτιό τοϋ τιαρελ
θόντος αίωνος. 'Εν τούτοις, ύτιάρ
χουν άκόμη ύτιοστηρικταί της τιοινης
αύτης, οί δτιοϊοι έτιuκαλοϋντα� τιρός
τοϋτο την άνάγκην, τό μέν της κοι
νωνικης άμύνης κατά τοϋ έγκλήμα
τος τό δέ της διατηρήσεως τοϋ έκ
φο5ιστικοϋ χαΡ°'ΚJτηρος της τιοινης.
• Η τιείρα, ομως, τών αίώνων διδά
σκει δτι ή σκληρότης των τιοινων δεν
συντ'ελεϊ ε.ίς τήν μείωσιν της έγκλη
μαrcικότητος, ή ό:ντίληψις δέ αύτη
άτιοτeλε.ί άξίωμα της έyκληματολο
γίας.
Οί συντάκται τοϋ σήμερον ίσχύαν
τος Ποινικοϋ Κώδικος, καίτοι
γνώριζον την άλήθειαν ολων αύτων2
έν τούτοις διετήρησ01V την 1t0ινήν του
θανάτου διότι έ-mε.κράτησεν ή ατισψις
δτι είς �ον τότιον μας αί στερψrικαί
της έλευθερίας τιοιναί δέ.ν εχουν τόν
άναγκαϊσν έκφοGιστικόν χαρακτηρα.
•ο λαός δέ.ν τιιστεύει δτι αί άτιοφά
σεις των δικαστηρίων έκrrελοϋνται
τιράγματι, έφ' δσσν μέγα μέρος τrΞ>ν
καταδικαζομένων δuαφευyουν τελικως
την εκτισιν της τιο�νης λόγ"! τ�ς
άθρόας ά-ττονομης χαριτος και των
λεγομένων «εύεργετικων νόμων», οί
δτιοίοι έκδίοονται άτιό τοϋ 1940. Αύ
τός ύ,τηρξεν δ μοναδικός λόγος της
μή καταργήσεως, διά τοϋ Κώδικος,
της τιοινης τοϋ θανάτου».

cwε.

ΧΡ. ΠΑΤΑΚΙΑΣ
·Αντεισαγγελεύς
Έφετων Άθnνων
« Β εGαίως ή θανατική έκτέλεσις
ώς θέαμα τ�λάχιστον, τιροι<αλεί τόν
άτιοτρσιτιασμόν
τιαντός_ �ρc:>τιου,
_
καl τοϋ πλέον σκληρου. Αλλα τα
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τφο5λή,ματα bεν λύονται μέ αίσθη
μαrrολοyίας. Τό ΤΙΙροέχσν ζήτημα εί
ναι πως δύναται νά διαφυλαχθη ή
καλως eννοουμένη δημοσία τάξις καί
άσφάλεια. Οί άντίπαλοι προ5αλλουν,
πέραν των κλασσικων έπιχειρημάιτωιv
(ιάδίκου, άπροσφορου μή άiναyκαίας
κλπ.), καί στατιστικάς κατά τάς ό
τrοίας καί είς bσας χώρας κατηρyή
θη ή θαvατική ποινή, δέν ηύξήθη ή
έyκλημαπικοτης. Το έτcιχείρημα
f.
χει άρκετήν δοσιν άληθειας, καίτοι
έν μερει, ή
μή αύξησις η καί ή
μείωσις, όψείλc.ται ,είς την τωλι rιστι
κήν έξελιξιν της άνθρωποτηrτος. Ει
ναι άνα:μφισGήτητον bτι δ ανθρωm:ος
δσημέραι βελτιου,ται.
«ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ της
ποιινης τοο
θανατου
πρστεινουν, είς άντικατά
στασι111 αίrrης, τήν ισο5ιον καθειρξιν,
ή όποια, ώς λεyουν, διαθι:.τει
τήν
άναyκαιαν ίσχυν καί 5αρύτητα. Με
ρικοί, μαλιστα, προσθε.τουν bτι δέ.ν
θά μειοϋται έκ των ύστερων ή ποι
νή, ούτε θα άναση:e.λλεται δι' οίανδη
πστε λοyον, οί.ιτ�ε θά έπι1:ρ<π ται ή
άπονaμη χαριrrος. 'Υπο τοιαύτας έy
yυήσεις καί ήμείς ,τιση:εύομεν
οτι
άκινδύνως δύναται νά άντικαταση:α
θη ή ποινή τοϋ θανάτου.
«'Αλλά, τί συμ5αίνει εlς τήν 'Ελ
λάδα, Καθε έyκληματιας, δ όποϊος
καιώρθωσe. νά δ αφύyη την θανατι
κήν ποινην, ειναι GεGαιος bτι συντσ
μώτατα θά εύρισκεται έκτος των φυ
λακων. 'Η νομοθεσία μας, ώς λεγει
εύστοχως ό λαος, «έχει πολλά πα
ραθυρακιa». Οϋτω, δ ίσοl!,ιτης, άφοϋ
έκτιση μερος της πο�νης το , αίτείται
μικραν ( ι ) χαριν, ητοι με.τατροτrήν
της πυινηc, του ε.ιc, την Ιά:uι:σως κα
τωτεραν κλuμακα:, της "ίpοσκαιρι,υ
καθείρξεως (5-20 έτη). ! !ανδαυαrrωρ
ό χρονος, τα πα;ντα απeιχρω ,ατιζει
καί τήν έκ τοϋ έyκληματος ι:ντυπω
σιν. 'Εν συνεχειc;,: ό καταδιως Οά Εκ
τίση τά δύο τριτα τηc, ποινης του και
θά ζητηση, λοyω ήσυχου διαGιωσεως
του, την ύπό δρους άπολυσιν
του,
διά τοϋ Συμ5ουλίου των Πλημμε
λειοδικων, συνυπολσyιζων καί τάς ή
μερας ίφyα:σίας του. Ουτω,
μετά
δέκα το πολυ ετη, ό είδεχθής κα
κοϋpyος δυνα:ται νά έξελθη άνe.τως
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έκ των φυλακων, πρός συνέχισw, κα.
τά τό -rολεϊσταν, της κα1καποιοϋ δρά
σεώς του».
«'Υ'Γίο τοιαύτας συνθήκας καί δε
δομενου bτι ή νοστροπία τοϋ 'Έλλη
νος (νομοθέτου ,καί πολίτου)
δέ,ν
μειτα5αλλc.rrαι άπο ήμέρας είς ήμέ
ραν, σκοπιμος είναι ή διατήρησις της
τrοινης τοϋ θανατcυ».

Ποινιιωλόγοι:

ΣΠ, ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ
«ΑΠΟ ΝΕΑΡΑΣ ήλuκίας, έπηρεα
σμενος έκ των yνωμων των ύη:ερμά
χων της καταργήσεως της θανατι
κης ποινης, κυρίως δέ καί κατ' έξσ
χήν έκ λοyων συναισθηματικων, κει
μενων έκτος τοϋ κύκλου των έπιχειρη
μάτων, των όπα:δων της καταργήσεως
της η:οινης αύτης, ημην καί έξακολου
θω νά ειμαι κατά της ποινης τοϋ θα
νόπου. Καί συνΕΙΠως φρ,ονω δτι, δ
ταν ποτε τεθη θέμα είς τό μέλλον,
τrρεπει νά άπαλειφθη άη:ό τόν Ποινι
κοιν Κώδικω>.
«Έν τω μειταξύ, ψρονω δτι πρέπει
παντοτε κατ' άποφάσεως {,πι5αλλού
σης ποινήν θcwάτ-ου, νά χορηyηθη διά
ναμου, tνδικον μεσον (έ.φεσ ς). Διό
τι fίναι άκατανοητον, άνe.πίτρεπτον
και άπαραδει<ιτον, ή ποινή του θανα
του νά έπι5άλλe.ται τελεσιδίκως, δ
ταν, ώς yνωστον, έφεσις χωρεί, κατά
την νομοθεσιαν μας, έπί πλημιμελη
ματων, έφ' δσον κατεyνώσθη ποι
νή φυλακισ::ως τριων μηνων καί
πλεονΙ ι ι ».

ΣΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ
«ΩΡΜΩΜΕΝΟΙ, όχι μονον άπο λό
γους θρησ,�ειας και άνθρωm:ισμοϋ άλ
λά καί δυ011'ιστιας στήν άπολυ-ιη όρ
θοτητα της ά;νθρωπuνης κρισεως τrου
δια:μορφώνε.ται άπο συyκe.χυμε.νες καί
συχνα, θολες συνθηκες t.νος έyκλημα
τcς, νομίζω bτι έφ' οσον ί,,ταρχει πάν
τ�α ή πuθανοτης πλανης και παντα
ό κινδυνc<, να καταδικα:σθη ι,.αποιος
άθωος, δεν πρέπe.ι να όμιλοϋμεν πε
ρι διατηρησεως της θαναπικης τrοι
νης. Ειναι GεGαια yεyονος bτι ύπαρ
χουν περιπτώσεις είδεχθων έγκλημα.
των δια;ττρα:ττομένων άπο έκ
yε.νε-
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τής έyκλημα:τίας. 'Αλλ' δ κανόνας
δέ:ν Ι!,yαίνει άτιό τήν έξαίρεσι. 'Εξ
αλλου, εlναι δυσδιάιφιτα τά
ορια
μειrαξύ πορωμέ.νου έyκλη,ματίου καί
ψυχασθεινοϋς ένί;) &ιτάρχει άκόμη καί
τό στοιχείον τοϋ έπηρεααμου της κοι
νης γινώμης άτιό τίς έφημcρίδες».

Δ. ΜΙΡΑΣΓΕΖΗΣ
«Στήν διδακτορική δια:τρι{Ι,ή πού έ
ξέδωσα τό 1928 ύπεσrrήριζα οτι
ή
θανατuκή ποwή
έπι{Ι,άλλεται
σrrίς
πι;ριπτώσεις έκείνες, οπου ή κοινωνία
άδυνατεί νά άμυνθη μέ άλλα
μέ
σα ένανrrίον τοϋ άΙ!,ελτιώτου καί έ
'Αποδεχό
πuκινδύνου έyκληματίου.
μουν, έπίσης, τήν ποινή τοϋ θανάτου
ώς σχετική, δηλαδή μόνον yιά ώ
ρuσμέινους λόγους καί έφ' οσον συ
νυπάρχει μέ αλλη ποινή. Καί κατέ
ληγα οτ>ι έκ.είνο πού πρέπει νά έ
ξαλείψουμε, είναι ή μετα{Ι,αλή των
πραyμαηκω.ν περισταπικων, σέ μ�
χώρα, ωστε νά καταστήσουμε άχρη
στο τό σκληρό αύtrό οπλο της Δικαιο
σύνης.
«Σήμερα, ομως, δεν εχω τίς ίδιες
άτιόψεις. "Ή μουν, τότε, έπηρεασιμέ
νος άτιό τήν κατάστασι πού έπικρα
τοϋσε, έκείνα τά χρόνια, στήν Gπαι
θρον 'Ελλα:δα, μέ τίς διάφορ�ς συμ
μορίες των ληστών, πού εδρασαν κυ
ρίως σrrό διάστημα: των έτων 19241926. θυμίημαι οτι μεχρι της λή•
ψεως των μετρων τοϋ Παyκαλου,
ηταν croύvcrrov νά πραyματσn:οιήσου
με μία άπλη έκδ ρομή στην ϋπαιθρον,
ένω στήν Λάρισα:,
οπου
διeμενα.
κλεuνόμαστε άτιό τό άπόyευιμα: μέσα
στά σπίτια μας. Οί συμμορίες αύτές
δέν έδίσrταζαν νά στήνουν ένεδρες σέ
δλόκληρες
δμάδες άπό παwηyυριω
τες, πού άνύποπτοι έπέσιτρεφαιν άτιό
τά πανηγύρια. Κανείς δέ.ν έ.νοιωθε
άσφαλής τήν έποχή έκείνη, άναριθμη
τα δέ ύπηρξαν τά θύματα της Χω
ροφυλακης, πού άνελα{Ι,ε μέ ήρωιαμό
τόν άyώνα ένα:ντίαν των
ληστών.
Κάπω άτιό τέτοuες συνθηκες καί yιά
νά μη μέ.νη δ πολίτης ερμα:ιον ατά
χέρια: οίουδήποτε έyκληματίου, ελε
yα οτι οί ληστές αύτοί επρεπε νά
άντψετωπίσουν τον άφανιαμό
της
ποuνης τοϋ θανάτου.
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«'Εκτός άτιό τό γεγονός της έξα
φανίσεως της ληατειας, το διεθνές
κλίiμα έ;τηρεαζεται σήμερα άτιό τό
yεyανός οτι σέ πολλά κράτη ή ττοι
νή του θανάπου χρησuμΟΤCοιείται μέ
μεyό:λη
γενναιοδωρία yιά παλιτuκά
άδικήμαπα. Γιά τούς λόγους αύ
τούς συντάσσομαι καί έyώ ύπέρ της
καπαρynσεως της θwα:τ-uκης ποινης.
'Από τήν άνάγκη τήν άναμφισ6ήτητη
της κοινωνίας νά έξολοθρεύση δύο !\
τρείς στυγερούς δαλοψονους, μέ Ε.'ΙΠ]·
ρεάζει περισσότερο ή άνάγκη να μή
άφεθη ή κο νωνία νά κατέλθη σrrό
έπτtr..ε.δο των στυγερών δολοφόνων και
νά τούς τuμωρήση με ταυτσn:άθεια.
«'Εν τ� μεταξύ, έ.πι{Ι,αλλεται νά
ύιrτάρξη ή δυνατότης έφεσεως. 'Ε,νί;)
yιά τήν έπι{Ι,ολή μιας εύτελοϋς χρη
ματικης ποινης άπό ενα: μικρο δικα 
στήριο, ΟΤCως είναι τό πταισματοδι
κείο η τό μονομελές πλημμελειοδι
κείο, προΙ!,λέπεται ή δυνατοτης άσκή
σεως έφέ.σεως, δηλαδή ή δυνατοτηc
της έκ νέου έρεύνης της &ιτοθέ.οεως,
άτιό i!Να άνώτερον δικαστήριον, προ
κεuμένου -περί
της
άJνεπανορθώτοιι
ποuνης θανάτου, ή δυνατότης αύτ'η
στην έλληνuκή Νομοθεσία: -καί σf
πολλές αλλες- δέν ύφίσrrαται, yιατι
οί
άτιοφάσεις τοϋ κακουρyοδικεία,.
δυστυχώς δέν ύπόκειντα:ι σέ εφεσι
'Οφείλω νά άναφέρω τήν ίτα:λική νο
μοθεσία, πού, τέλεια πράγματι στο
σηιμείο αύτό, προ5λέπει τήν ασκησ,
έφέσεως έναντίον των άτιοφάσεuv των
κακουρyοδικείων, δημιοορyοϋσα εvα
eμπόδιον στό νά έμφιλοχωρήση δικσ
στική -π:λάνη. Καί άξίζει μέ τήv εύ
κα:ιρία της έρεύvης, νά τεθη έπί τά
πητος τό ζήτημα της άνάγκης της
είσαyωyης τοϋ θεαμοϋ αύτοϋ
καί
στή χώρα μας».
('"Ερευνα τοϋ κ. Νίκου Παπαδημητρί
ου, μέ συνεργασία κ.κ. Σπ. Τσιρου
καί Σ'Π. Κατσίμη).

Ό Δόκτωρ Στ�βενσον
συνει<έντρωσε ένδείεειc::
περί μετενσαρκώσεωc::
ΝΕΑ ΥΟΡ ΚΗ.- 'Η 'Αμερικανική
' Ενωσις διά τήv -rφοαγωyήv της 'Ε-
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,τι.στήμης, ϋσπ.ρα ά:τι:ό ,ταλυε.τείς έ-πι
στημονικές ερευνες, έyνωμάτευσε τε
λικά ύ,τέρ της ά:τι:οδοχης της Παρα
ψυχολοyικης 'Ενώσεως στούς κόλ
,τους της.
Σκο,τός της Παραψυχολσy ικης 'Ε
νώσεως είναι ή ερευνα καί ή σπ:ουδή
των φαινομένων έκείνων ,τού δέν έ
ξηyοϋνται σήμερα βάαει των ψυσι
κων νόμων.
Κοσμοιστορική κρίνεται ή γνωμά
τευσις τοϋ ,μεγαλυτέρου έ,τιστη,μονι
κοϋ όρycwισμοϋ της 'Αμερικης, για
τί δίνει, έ,τιτέλους την σψρ�ίδα της
έπιστήμης σέ τομείς έρεύνης πού ώς
χθές κρίνσνταν «κρωγμοί άyυρτων»
'Ανάiμεσα στούς τομείς αύτούς συy
καταλλέyεται καί ή μειτε,μ,μύχωσις, η
---έπl τό άκρι<5έστερον- ή μεrοενσcφ
κωσις.
Μέ άπλα λόγια, ή άμε,ρικανική έ
πιστήμη ά,τοψαίνεται τώρα, δτι τό
φαινόμενο αύτό είναι έ,τιστημονuκά
,ταραδεκτό !
Σαράντα τέσσαρες άκλάνητα ά:τι:ο
δε.δειyμένε
, ς -mεριπτώσεις μετενσαρκώ
σεων εyιναν άψορμή νά =ισθοϋν οί
δύσπιστοι μέντορες της 'Ενώσεως.
Τίς ,τερι,ττώσεις ,ταρουσίασε δ δρ
'lαν Στή<5ενσον, ,μία ,ταyκοσμίως ά
νεyνωρισμένη αύθεντία στό σκοτεινό,
ανεξιχνίαστο, άλλά καί τόσο βαρυ
σήμαντο yιά τόν ανθρωπο θέ.μα ,τού
λέγεται μετενσάρκωσις.
Παρουσιάζοντας τόν δρα Στή<5εν
σον στήν έκ καθηγητών έπιτρο,τή της
'Ενώσεως, δ δρ Χέρμ'Πiερτ Ρίπλη, κο
σμήτωρ της Ψυχιατρικης στό ΠΟίΥε
πιστήμιο της Ούάσιyκτων, είπε:
«Είμαστε εύτυχείς πού εχουμε ά
νάμεσά μας εναν ανδρα μέ τήν ίκα
νότητα καί τήν αύστηρότητα στήν ε
ρευνα ένός τόσο άμψισ<5ψήσιμου θέ
ματος, σττως ή μετενσάρκωσις».
Ψυχοσr..ψατικης
της
Καθηγητής
'lατρικης δ δρ Στή<5ενσον, έyκατέ
λειψε τόν κλάδο του, έyκατέλειψε κι'
αύτή την διεύθυνσι τοϋ τμήματος ψυ
χιατρικης καί νευρολσyίας στό Πα
νεπιστήμιο της Βιρτζίνια, κι' άψιε
ρώθη έντελως στήν ερευνα τοϋ άνα
τριχιαστικά ένδιαφέροντος θέ.ματος
της ύπάρξεως ζωης μετά θάνατον.
Οί ερευνες τοϋ δόκτορος Στή<5εν
σον τόν ώδήyησα;y σ' δλα ιτά yεω-
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γραφικά ιμήκη καί 'Τtλάπη των ,τέντε
ήπείρων καί δεν διστάζει νά ψθάση
στά άκρα τοϋ πλανήτου yιά νά έρευ
νήση περιmώσεις ,τού κρίνει δτι έιμ
ψανίζοον βάσιμες ένδείξεις μετενσοφ
κώσεως.
'1 διαίτερα, τό ένδιαψέρον τοο συιy
κ.εντρώνοον περιπτώσεις
άνηλίκων,
καί μάλιστα 3e.των καί 4ετων, ,τού
δέν εχουν άκόμη ίδία yνωσι τοϋ 1ΌΕ
ρι<5άλλσντος, πού μολαταίiτα άναyνω
pίζουν ,μέ ά:τι:ίσιτευτη άκρί<5εια, σαν
νά είχαν πράγματι ζήσει έκεί σέ ,τρο
yενέστερη ζωή των.
Τέτοιες ,τε.ριπτώσεις υπάρχουν ,ταλ
λές καί πρόσφατες στό όyκωδες οά:ρ
χείο τοϋ δόκτορος Στή<5ενσον.
'Ανάμεσα στίς ,τεριπτώσεις αύιτές
ξεχωρίζει της 'Ινδης Σάντι Ντέ<5ι, (1)
,τού γεννήθηκε τό 1926 στό Δελχί, καί
τριετής μόλις άρχισε έ-πίμονο: νά 1ΌΕ
ριyράφη λεπτομέρειες της πρσyενέ
στιερης ζωης της στή Μούτρα, πού
άπείχε 100 περίπου χιλιόμετρα ά:τι:ό
τό Δελχί. Τό κορίτσι αύτό ίσχυριζό
ταν δτι είχε yεννηθη καί προηyοομέ
νως, στά 1902, δ αντρας της λεγό
ταν Κεντάρ Νάθ Σωμπέί κι' αύτή
,τέθανε δέκα μέρες μετά τήν yέννη
σι ένός άyοριοϋ της.
Στην άριχή οί γονείς rrης Σάντι
Ντέ<5ι δέν εδωσαν καμμιά σημασία
στά φωραλσy ήματά» της, άλλά δ
ταν εψτασε έννιά χρονών κι' έξο:κο
λουθοϋσε νά έπιμένη yιά τήν πρσyε
νέστερη ζωή της, δ πατέρας της ά
πεψάσισε νά κάνη μιά μικρή ερευνα
στη γειτονική Μούτρο:. Μέ καπάπλη
ξι εμαθε δτι δ Κεντάρ Νάθ ζοϋσε
,τράyματι έκεί. Τόν κάλεσαν στό Δελ
χί κι' ή μικρή Σάντι Ντέ<5ι τόν άνε
yνώρισε άμέσως καί άρχισε νά τοϋ
ά:τι:αντα σέ έρωτήσεις καθαρά, ,τρο
σωπικές πού ηταν άδύνατο νά εχη
yνωσι!
• Η πρώτη δουλειά μάλιστα της μι
κ:ρούλας Σάντι ηταν νά πάη στήν
κουζίνα καί νά πη στή μητέρα της:
«μαyείρεψε yιά τόν άντρα μοο», καί
νά της προσδιορίση τό άyο:πημένο
του ίνδικό ψαyητό.
(1)

"Όρα «'Ιλισόν» 1958, σελ. 16.
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Τρείς σημαίνοντες τοϋ Δελχί, έκ
των δ1τοίων δ ενας ηταν προσωπικός
φίλος τοϋ Γκάντι, δ άλλος δικηγό
ρος καί δ τρίτος βιομήχανος, σχημά
τισαν έπυrροπή πού μετέ<Sη μέ τή
Σάντι στή Μούτρα yιά τή διενέρ
ye;ια έπιστcφένης έρεύνης καί τή σύν
ταξι έκθέσεως.
Στό σιδηροδρομικό σταθμό ή Σcσν
τι άνεyνώρισε όiμέσως, μέσα στο
-reληθος, τόν μεγαλύτερο άδελφό τοϋ
«συζύγου» της καί τόν ά-π:e;κάλοοε μέ
τό δναμά του, Τζέθ, καί ί!.δωσε ή
ίδια δδηyίες στόν άμαξα πως νά
τούς πάη στό «σπίτι» της, Τό ξεχώ
ρισε παρ' δτι τδχαν βάψει ιμέ δια
φορe;τικό χρωμα. 'Επίσης άνεyνώρισε
τόν «πεθερό» της καί τό ... yιό της,
uοταν μη:ηκε στό σπίτι ή μικρή
Σάντι προέ<Sη σέ μιά δραματική ά
πακάλuψι. 'Υπέδειξε τή γωνία ένός
δωματίου:
«'Εδω ά:τιό κάτω ε.χω θcφ,μeνα λεφτά», είη;ε,
�Εσκαψαν •αλλά δεν βρηκαν τίπατα.
«Ψάξτε, βαθύτερα», έπέ,μενε.
Πάλι τά χρήματα δεν βρισκόνταν.
Τότε γύρισε στόν cαιrρα της καί τόν
ρώτησε:
� «Ποϋ είναι τά λεφτά;».
'Εκ.είνος άναyκάστηκ.ε νά δμολσyή
ση δτι μετά τό θcσνατό της 'Ι'ά η:ηρε.
'0 δρ Σ'Ι'ή.Sενσον άρχισε τίς δικές
του εpεLΝες ατά 1931 καί π;ροέ(!,η
σε 24 διαπιστώσεις πού ταίριαζαν
τολήρως καί άκρι<Sέστατα μέ τήν προ
γενέστερη ζωή ,της Σάντι.
Παρόμοια ,τερισταιικά έρεύνησε κι'
έη:ι<,ε<,αίωσε ατή Βραζιλία, τι1ν Κευ
λάνη, τή Μπούρμα, την 'Αγγλία, τόν
Λί<>ανο τήν Ταυλάνδη καί 1.ήν Τουρ
κία. Σ�ό Βέλγιο .:πιστα�μένα έρεύνη
σε τήν περίη:τωσι ένός έξαετοϋς στό
Νόκι όνt'ψατι Ρομπέρ.
'
•ο Ρομπέρ ίσχuρίζετο δτι τό πορ
τραίτο τοϋ θείου του 'Αλμπέρ, πού
σκοτώθηκε στόν Α' Παγκόσμιο πόλε
μο ηταν φωrτ:οyραφία του έαυιrοϋ
τdι! •ο Ραμπέρ ά'Ποκαλοϋσε τήν για
γιά μέ χαιδευτικά πού μόνον δ 'Αλu
πέρ χρησιμαποιοϋσε καί γενικά ή δια
γωγή τα, άη;εκάλuη:τε τά ίδιαίτερα
χαρακτηριστικά τοϋ 'Αλμπέρ. '0
'Αλπέρ ηταν έξαίρετος δύτης, •ο
Ρομπέρ σέ ήλικία τριων ιμόλις έτων,
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δταν πρωτοείδε μιά πισίνα ι',jρ,μησε
καί -rτηρε άψσyη βουτιά. 'Όταν κά
ποτε θέλησαν νά τόν φωτογραφίσουν,
σταμάτησε εντρομος τόν φωrτ:οyραφο
«Μήν πυρο<,οληςι τοϋ φώναξε. "Ε·
τσι μέ σκότωσαν τήν άλλη φορά!».
Καί πράγματι οί Γερμανοί είχαν
σκcττώσει τόv 'Αλμπέρ μέ -rτολυ<Sόλο.
Ρωτήσαμε τόν δόκτορα Στή<Sεv
σον αν δ ίδια, πιστεύει στήν μετεv
σάρκωσι.
«Δεν εχει σημασία τό τί πιστεύω,
μας λέγει. Δέv ίσχuρίζαμαι δτι οί
44 περι-rττώσεις πού παρουσίασα άπο
δεικνύοuν τήν μειrεvσάρκωσι. 'Απε
ναντίας. 'Εάν ύπάρχη rπ:ράνματι έπι
<>ίωσις ιμετά θάνατον ή έπι,μσνή τοϋ
έyκεφάλοu, της μνήμης του άτόμοu,
μετά τόν θάνατον τοϋ σώματός του,
θά μπορουσε νά χρησιμοη:οιήση τήν
μετεvσάρκωσι ώς μιά ,μόνο μορφή έ
-rτι<>ιώσεως, • Η έ-rτι<Sίωσις δμως μπο
ρεί νά είναι ύπαρκτή, καί χωρίς με
τεινσάρκωσι. uοπως μπορεί νά μήν
ύπάρχη έπιGίωσις καί σuvεπως οί πε
ριπτώσεις μετενσαρκώσεως νά εχοuν
λσy ική καί φυσική έξήyησι αyνωστη
μέχρι της στιyμης σ' έμας».
Ό δρ Στή<>ενσον μας τονίζει δτι
χρειάζεται άκόμη ερεuνα έπίμονος,
προτοϋ ή έπιστήμη κατορθώση νά έ
πι<>ε<>αιώση η νά διαψεύση τήν ϋrιταρ
ξι μετενσαρκώσεως.
(ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 3 Νοε,μ.)

Περί έγιφατείας καί αλλων
τινων ..
Χωρίς σημασία τό θέμα. θά μπο
ρούσαμε καί νά τό παρατρέF.,οu;.ι.ε.
_
Παρατρέχοuμε τόσα άλλα. Προσφα
τη άνακοίνωση της 'Εκκ�ησίας -τ�
ά'Παyορεύει τήν τέλεση yαμων κατα
τίς παραμανές των Χριστοu:'εννων.
_
Κομμένες οί νόμιμες ένώσεις αη:ο �ς
21 ως τίς 24 Δεκεμ<Sρίο�, «λοy� ,_της
έη:ι<Sαλλομένης έyκρατειας έ� οψ�ι
ο
Χριστοuyεννων». 'Εξαίρεση μονο,
_
ταν ό παπάς της ένορίας, έταζσντας
τόν μητρικό θόλο της μ�λλόνυμφ�ς
διαπιστώνει κα�μπύλες που προμηνν
οuν έ-rτείyουσες καταστάσεις. 'Οπότε
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t.yκρίνει καί σέ �')μέρες νησιτείας τήν
aπισημσιτοίηση των •άiνεπισήμως τε
λεσθεντων.
Χρόνια τώρα ό έλληνικός κόσμος,
σέ παραμονές Χρισιτουyέννων, πρατ
έριχεται στό χορό του 'Ησαία, καί
δεν είδαμε �Ί έλλ,ειψη «έyκραιτείας»
νά δυσαρεστη τούς ούραlfούς.
'Έ-rrειτα, πως ετναι νοητό μιά 'Εκ
κλησία πού βλέπει στό yά;μο τό θείο
Μυστήριο, νά θεωρη άκράrτειa: τόν
διάλαyο των δύο φίιλων, άκόμα καί
δτcw �Ί όμιv\ία φέρει την εύλαy ία
της,
Πρόκειται yιά 11iαλιά πατριαριχυκή
έyκύκλιο, πού δέ.ν έφαρμοζότα;ν ως
σήμερα. Τή θυμήθηκαν φέτος.
Λεwrqμέρεια. Δέν χάλασε ό κό
σμος αν άνασταλη έπί τέσσερες μέ
ρες �Ί τελεση του Μυσrτηρίου.
Σταματουμε όμως Οίήν εκδήλωση
yιά νά παρουσιάσουμε μιά Μάρθα
πού σ' ενα σrπίτι άκατάστα;rο δπα.ι
άπό τά κενά του έφημεριακοcJ κλή
ρου ως τήν άyρ01μματωσύνη του
Κλήρου, τά πάντα είναι πρό&λημα,
αύτή μή βρίσκοντας τί,τοτ' άλλο πε
ρισσότερο ούσιαΟίuκό, μερ�μνα καί
τυρGάζει μέ τό τίτωτα.
'Εκκλησία του «μή» καί του '<Ού».
Σ,τάνια της δημιουργίας.
Μαζί μ' αύτά ,καί δημιουργία με
τώπων.
UΕνα σωρό μέτωπα. Οί χιλιαστές,
οί πνευματιστές, οί Ροταριανοί, ό
πνευματισμός, οί «μαγείες» πού δέν
είναι παρά τρύκ, οί ,ταρασrάσεις μέ
μετάδοση σκέψεων. 'Ακόμα καί οί ά
ναστενάρηδες.
'Αφοu έκκρεμεί καί έρώτημα, αν
πρέ111ει νά ένταφιάζωνται οί Τέκ.το
"'ες. Τό δικαίωμα τοϋ ένταφιαΟΙμοu
πού δέν άρνοϋνται σέ μοιχούς, αίιμο
μίχτες, κοινούς έyκληματίες, προδό
τ>ες της Πα-τ:ρίδας, τό άμφισGητοϋν
σέ χρηστά μέλη της κοινωνίας.
Σκιές Μεσαίωνα: 'Ένας νέος, ά-

,τόφοιιrος του Πολυτεχνείου, .i'Π'Ευθύιν
θηκε τελευταία σrήν έ,νορία του yιά
ενα πιστσιτοιητικό. Ρωτα δ πα:rτας:
Πήγαινες στό Καrrηχητικό; Πηγαί
νεις σrτ'ήν έκκλησία κάθε Κυριακή;
'Εξομολαyείσαι, ΜεταλαGαίνεις; Καί
έπειδή οί άπαντήσεις του νέου δέ,ν
ησαν ίκο:νσιτοιητικές, δ ίερέας άρνή
θηκε νά ύπογpάψη τό πιστοποιηrηκό
πού συνδεόταν μέ τή σταδιοδρομία
τοϋ ,ταιδιοϋ. 'Εντολή, έξηyεί ό ίιε
ρέας, της 'Αρχιετησκσιτης.
Σά νά μή εχουν δικούς των φα
κέλλους, νά μή πολεμοϋν άλλήλους,
νά μή βρίσκωνται σέ κατάσrταση όw
ταρσίας, μερ�κοί άπτό τούς άνωτέρους
κληρικούς.
'Αρχ�ρείς πού τοποθετουν τόν άρ
χηyό της 'Ορθοδοξίας «είς τήν τά
ξιν των αίρετικων καί μάλιστα των
έπικινδύνων διωκτων της 'Αιμωμήτου
καί άyιωτάτης �')μων 1tί0ίεως». 'Ιε
ράρχες πού, μέ τό ε.τσι θέλω, παύουν
νά μ,νημονεύοuν τόν 'Αθηναyόρα.
Καί δέν άκολουθεί καιμμιά κύρω
ση, οϋτ>ε καν μιά τυrπική έ,τιτίμηση.
Προσοχή μόνο. μήπως σέ παραμο
νές Χριστα.ιyέννων 11iεp�έσουμε σέ
,�άκράτειω,.
Πενία σκέψεως, διανοητικός ψιλι
καrrζηδιαμός, τό κίνει τ-.;: μικρά καί
άσή1μαντα yιά ν' άποοmiiς τ'ή,ν προ
σοχή άπό τά μεyάιλα, τά σημcwrι
κά, τά κακως καί ψυχρως κείμενα.
Κακουχία της σοtόcφότηrr ας, έ.νός θε
σμοu δπως ή 'Ε.κκλησία που ε.χει δι
καιώματα στήν ,εύλάGεια του συνό
λου.
Τό είπαμε ά,τό τήν άρχή
Τό θέμα σάν θeμα είναι λε-π;τομε
ρειακό. Παρά τίς μωφές δμως δια
στάσεις του όδηyεί σέ σκέψεις πού
μαpτυροuν νοοτρσιτία θλιGερή στήν
ενδειά της.
Π
(Βη,μα, 8 Δ,εκ.)
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ .t-1. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ. ΦΑΛΜΠΟΥ : Ό Φραγκομαχαλiiς της Σμύρνης
Ή ερyασία αυτή του κ. Φάλμπου, εμπνευσμένη άπό νοσταλ
γία yιό: τήν χαμένη γενέτειρα, αναστηλώνει στό «ίερόν της σκέ
ψεως» τήν φημισμένη συνοικία, άπό τήν δποίαν, rμετό: τόν εμπρη
σμό του 1922, δέν εσώθηκε «οϋτε ενα λι6αράκι». Μέ τήν επιμελη
συλλογή των ύπαρχόντων σκόρπιων στοιχείων καί μέ τίς πολύ
τιμες ζωντανές αναμνήσεις, τό: οίκοδομήματα του Φραyκομαχαλα
(rj καί «άρχοντομαχαλα») ύψώνονται, ευρύτερα, στήν εθνική συ
νείδηση. Διότι, τuέραν άπό τίς απόψεις της πολεοδομίας, της εμ
πορικης καί κοινωνικης κινήσεως, δ Φραyκομαχαλας συνδέεται
μέ τό yενικώτερο θέμα των φραyκολε�αντίνων, πού εχει καί τήν
έθνική1 του πλευρά. Κατά τόν συyyραφέα, δ δποϊος δέν παραyνω
ρίζει τόν θλι�ερό ρόλο των λε�αντίνων μέ τήν «ά�έ�αιη έθνική
συνείδηση» στήν καταστροφή του 1922, αυτό τουτο τό yεyονός της
αναπτύξεως αύτης της παραφυάδος δείχνει τήν δυναμικότητα του
Έλληνισμου της Μικρασίας. Είχε τήν ίκανότητα δ 'Ελληνισμός,
ακόμη καί μέσα στούς αίωνες της σκλα�ιας, δχι νό: διατηρη ά
πλως τό: έθνικά του στοιχεϊα, άλλα καl νό: άπορροφα ξένα στοι
χεϊα, δπως τούς Φράγκους, μέ τούς δποίους ή Μικρασία συνέζησε
επί τόσα καl τόσα χρόνια. Καί άκρι�ως, yιό: νό: συyκρατήση τόν
τrλήρη εξελληνισμό των Καθολικων πού ηλθαν σ' έπαφή μέ τούς
'Έλληνες ορθόδοξους, δηλ. yιό: νό: τόν συyκρατήση τουλάχιστον
στα πλαίσια του ρωμαιοκαθολικισμου, τό Βατικανόν επενόησε τήν
εκδοσι βι�λίων στήν έλληνική yλωσσα μέ λατινικό άλφά�ητο. Ό
συyyραφεύς απορρίπτει τήν άπσψι δτι ή εκδοσις των βι�λίων αύ
των έξυπηρετουσε προπαγάνδα προσηλυτισμου ορθοδόξων, yιά
τόν άττλούστατο λόyο δτι θά έξεδίδοντο στήν έλληνική yλωσσα
καl μέ τό έλληνικό άλφά�ητο.
Γενικώτερα τό ενδιαφέρον βι�λίον του κ. Φάλ:μπου ξαναφέρ
νει στή μνήμη τlς μαυρες σελίδες των «χριστιανων» σταυροφόρων
καί των εγκλημάτων τους είς βάρος του έλληνικου χριστιανι-
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κου πληθυσμου, με άποτέλεσμα νά 'καλλιερyηθη ή ανείπωτη έπι
λοyή του δουκός Νοταρα, δ δποϊος έπροτίμησε νά δη στην Κων
σταντινούπολι «καλύτερα τούρκικο σαρίκι, παρά λατινικό κάλυμ
μα». 'Αλλά, δ συγγραφεύς, σάν καλός χριστιανός, αφήνει νά σκε
πάση δλες αύτέ.ς τίς φρικτές πληγές δ μανδύας του Οίκουμενι
σμου - τόν δποϊον, -μάλιστα, θά ηθελε νά άπλωθη σ' ολη αληθινά
την Οίκουμένη, πάνω δχι μόνον στους χριστιανούς, 'αλλά καί σ'
δλους τούς ανθρώπους. Τό πικρό του παράπονο είναι γιατί νά μην
έπιχειρηθη ή παρουσα μεταστροφή της Ρωμαικης 'Εκκλησίας
πριν πενηντα χρόνια, δπότε: «Τό φρικτό yιά την 'Ελληνορθόδοξο
'Εκκλησία τέλος της χριστιανικης Μικρασίας, λίκνου της Χριστια
νωσύνης, θά διέψερε ριζικά, με πολύ έλαφρότερες έπιπτώσεις.
Στην περίπτωση αύτή θά ύπηρχαν και θά ακουγόταν και σήμερα,
στην πολύπαθη εκείνη γη της Μικρας 'Ασίας, της Όρθοδοξlας,
οπως άπ' αίώνων, καί των 'Ορθοδόξων Χριστιανικων ναων οί καμ
πάνες νά χτυπουν» - ενω, οπως αναφέρει, τώρα πιά, δέ.ν ύπάρχει
οϋτε μία •zλληνορθόδοξ,ος εκ'κλησία (η αρμενική) πού νά λει
τουρyη.,ι.
Μέσα άπό τίς γραμμές, τό βι�λίο του κ. Φάλμπου, εστω καί
αν δέ.ν είναι αύτή ή σκοπψότης και ή αποστολή του, ψιθυρίζει τό
μεγάλο «κατηyορω» yιά τόν Χριστιανισμό πού εχει προδώσει τόν
Χριστό...
π.�ΓΕΩΡΓ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ : "Εκκληση-Πρόταση
Ό Χριστιανισμός - μήπως - είναι μιά «χρεωκοπημένη πια
ύπόθεση της ίστορίας», ενα σωμα ανωφελές, άχρηστο η και εμπο
διστικό στη σύγχρονη ζωή; 'Όχι, 1άπαντα δ -ττρωτο-ττρεσΜτερος κ.
Γεώργιος Πυρουνάκης, άλλοτε στην 'Ελευσίνα και ά-ττό λίγον και
ρό αναγκαστικά τοποθετημένος στόν 'Άy. Στέφανο Άττικης. Ό
Χριστιανισμός είναι -ττάντοτε, και τώρα, έπίκαιρος, δίνοντας «ά
-ττέρανrτους δρίζοντες ζωης». 'Αλλά, δέ.ν φέρεται ανάλογα μέ. τόν
-ττροορισμό του. Γι' αύτό και δ ζηλωτής κληρικός απευθύνεται
-ττρός τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη Άθηναyόρα, ζητωντας νά καλέση ολους τούς ήγέτες της 'Ορθοδοξίας νό: συνέλθουν σέ. «σύνα
ξη», στά Ί εροσόλυμα κατά -ττροτίμησιν, και εκεί νά επανεξετάσουν
την θέσι της 'Εκκλησίας εναντι του θεου καί των Άνθρώ-ττων.
Ό -ττρωτο-ττρεσΜτερος κ. Πυρουν&κης ύποστηρίζει δτι θά ε
-ττρε-ττε δλοι οί κληρικοί (α-ττό τόν Πάπα εως τόν άρχιε-ττίσκοπο της
Κύ-ττρου) νά άποξενωθουν από κάθε -ττολιτικης μορφης έξουσία
η και ά-ττλη έπαφή με την έξουσία του Κράτους, yιά ν' αφοσιω
θουν στό καθαρά πνευματικό τους ερyον. Νά ά-ττοσυρθουν ολιοι οί
ίερωμένοι άπό τούς στρατούς των διαφόρων κρατων, νά αρνηΘουν
εφεξης νό: εύλοyήσουν «δποιαδή-ττοτε» ο-ττλα. Νά παρακολουθοϋν
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ένδεχόμεvη μάχη μόνον σάν τραυματιο�ορεϊς καί πνευματικοί
συμπαραστάτες, περίπου σάν τόν 'Ερυθρό Σταυρό. Νά άποσύρουν
τά ίερά σύμ�ολα άπό κάθε «κούφια χρησι» η καί κατάχρησι. Νά
διαθέσουν τήν περιουσία της 'Εκκλησίας yιά νά θρέψουν τούς
πεινασμένους. Νά ξεκινήσουν, τέλος, μιά άληθινά χριστιανική
σταυροφορία.
Ή εκκλησις τοϋ πατρός Πυρουνάκη ε1ναι δλοφάνερο δτι δεν
εχει τήν παρcφικρή πιθανότητα νά μετουσιωθη σε ένέρyεια εστω
καί της έλαχιστότερης μορφης. Είναι πάρα πολύ ρομαντική yιά
μιά έποχή, οπου ή 'Εκκλησία, άκόμη καί στίς χωρες του έπισήμου
ύλισμοϋ, άπέ�η άναπόσπαστο μέρος του Κατεστημένου, έξ αίτίας
της χρησιμότητας της μεταφυσικης κηδεμονεύσεως των μαζων.
Σ. ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ: Κοινωνικά θέματα
Ή συyyραφεύς αύτων των σύντομων δοκιμίων, yνωστή, άπό
ποιητικές συλλογές καί τό περιοδικό της «Πρωτότυπη φιλολογική
έπιθεώρησις», δίνει ενα είδος φιλολοyικης χρηστσμαθείας. Κη
ρύττει δτι <�ή εύτυχία δεν βρίσκεται οϋτε στό χρημα, οϋπ στον
ερωτα, οϋτε στήν ίκανοποίησι των σχετικων ίδεων μας, άλλά εί
ναι μιό: ψυχική τέρψι, μιό: πνευματική ίκανοποίησι, μιό: ηθική άπό
λαυσι των εύyενεστέρων άνθρωπίνων συναισθημάτων καί δχι ίκα
νοποίησι φθαρτης ϋλης». Πάνω σ' αύτή τή βάσι άσχολεϊται με τήν
άyάπη καί τήν καλωσύvη, τήν έπιτυχία καί άποτυχία, τήν φιλία,
τήν αίσιοδοξία, τήν ψυχραιμία, τήν αύτοπεποίθησι, τήν ηρεμία,
την θέλησι κλπ. Με δυό λόyια τονίζει, με άπλότητα, δτι ή καλλιέρ
yεια του πνευματικου κόσμου είναι 'δ σωστός δρόμος προς τήv
ούσιαστική καl άσφαλη εύτυχία.
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ-ΤΣΟΥΛΛΗ: Τοϋ πολέμου
Ποιήματα έμπνευσμένα από τον άyωνα της Κύπρου yιό: τήν
έλευθερία. άπό τό: δποϊα δέν λείπει ενα βαθύτατο άνθρώπινο άι·
σθημα καί μιό: έσώτερη συy'κίvησις, δπως στό «Ξημερώνει»:
3:έρειc, Λουκη, πόσο στοιχίιει
ναχηc ενα κηπο χωρίc όνθιαμένα δένδρα
μιά στράτα μέ μπότεc καί περίστροφο
ενα ούρσνό γεμάτο σιδερένια παυλια
ενα κελλί πού αέ κρύβει άπό τόν ήλιο;
Τότε Εεχνδc τό χρώμα των λουλουδιών,
τό πλατύ χαμόγελο τοϋ πατέρα τ· άπόβραδο,
Εεχνδc πώc αϋριο τά μεσάνυκτα
ένω οί σκϋλοι'
άλυκτοϋν ατό γεμάτο φεγγάρι
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ένω θά τρωc: ψωμί Ζυμωμένο μέ χώμα καί δάκρυ
άκόμα !;εχνδc: 11ήν καρδιά σου νά καίγεται
γιά νά φωτίlη τό δρόμο ,ηc: λευθεριδc: κσί τηc: είρήνηc:.

ΓJΩΡΓΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ: Άδελφοσύνη
Τό θέμα της άδελcpωσύνης δεσπόζει σ' δλη την συλλογή, άλλά
σέ τόνο κηρύγματος, μαλλοv, η άyορεύσεως.
Στό «Ξεκίνημα»: «Φτάνει πιά νά μας πνίγει τό ,μϊσος. Χωνευ
τε στην ψυχή σας, μία είναι ή άλήθεια. Ή άδελcpοσύνη να cpανεϊ
πρέπει στης ζωης μας τό διά�α».
Στούς «Φραγμούς»: «Νά�ρω δ,τι αύξάνει τις ένέρyειες τ'
άνθρώπου, δ,τι λαμπρύνει την άyάπη του yι' αύ'rούς, νά�ρω ά-rτό
τί σ�ήνει δ cpMoς κι' δ πόνος, vά βάλω σ' δ,τι κακό χίλιους φρα
γμούς. Φραγμούς άπό άτσάλι και πυρηνα, φραγμούς άπό σίδερο
κt' άπό φωτιά, μόλις γεννιέται ή κακία νά σ�ήνει σε μιά γεννη
μένη ανθρώπινη χαρά».
Στό «Σπίτι με την ταμπέλλα»: «Άcpου 'ο ανθρωποςι δε μπό
ρεσε νά φτάσει στό σπίτι μέ την έπιyραcpη «· Αδελφοσύνη», ας
φτιάξει δεκανίκια άπό νόμους ναρθει κάποια μέρα κοντά της και
νά μείνει».
'Ωστόσο, παρά αύτόν τόν βερμπαλισμό, ύπάρχουν καί ά:λη
θινές σπίθες cpωτιας στη συλλογή, πού σημαίνει δτι ύ π ά ρ χ ε ι
'ό' ποιητής, άλλα όcpείλει νά 1κουρασθη περισσότερο.
Στην «Πινακίδα» ξεχωρίζαμε τούς στίχους:
Δόσμου τό χέρι σου χαμένη ψυχή
Γελόστηκεc: άπ· τίc: μορφέc: μαc:;
Δέν τδμαθεc:, Τήν Είρήνη,
τήν σφά!;ανε τή Λαμnρ'ή οί θνητοί.
Θέλανε αίμα γιά νά κάνουν τό σταυρό τουc:.

Καί στη «Μέρα φιλίας» ξεχωρίζουν οί στίχοι:
Μοϋ φτάνει νδχω ενα γεϋμα τή μέρα
ψυχή
τηc: όνοιΕηc: τοϋ ηλιου μιά άχτίνο στήν
,
τοϋ φθινοπώρου ενα βράδυ
καί τήν άνθρώnινη άγάnη στό τραnέlι.

Έξ αλλου, ή yλωσσα εχει ανάγκη κάποιας έπιμελΕίας (δεν
νομίζω δτι είναι δμαλά στό άκουσμα ή «cpχαρίστηση», τό «άσύλ
ληcpτο», τό «πανάλα�ε» (έπανέλα�ε), τό «σύλλα�α» και «συλλή
cpτηκε >> , καθώς καl «τόριο» (τό δριο), άλλα δέν είναι οϋτε άρμο
νικά μέ άπείραχτες λέξεις της καθαρευούσης, δπως «κατειλημμέ
νη» καl «εϋστοχη» κλπ.
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ: Νέρων
Ή Κα�αψική έπίδρασις δέν είναι μόνον καταφανής, άλλα καi.
δμιολοyημένη.
Ή ποίησις του κ. Στάμου κυμαίνεται ανάμεσα στην πικρία
( «'Ωσάν δημιουργός», «Φιλολογικές ύποχωρήσεις» κ. ά.) καί στον
σαρκασμό ( <�Μαικηνες», «Οί καταραμένοι» κ. ά.).
Τά θέματά του άπό τήν ίστορία φθάνουν εως τούς φαύρους
πάνθηρες» της τρεχούσης έπικαιρότητος.
θά ξεχωρίσω τό «Ταπεινό συμπλήρωμα» (στους �Βαρ�ά
ρους» του Κα�άψη) :'
«και τώρα τί θό γένουμε χωρίc βαρβόρουc,
οί δνθρωποι αύτοί ησαν μιό κάποια λύσιc�
Έφρόντισε ό καλόc θεόc γιό είκονομαχίεc
καί αίρέσειc
καί πάντα θό φροντίιει
γιά κομματικό, φυλετικό καί στάσειc.
Ιαποστδστε δίχωc εννοιεc καί άνησυχίεc
στήν εσχατη άνάγκη

θό γίνει καί έναc πόλεμοc ι

ΤΑΚΗ ΤΣΙΑΚΟΥ: Περίπατοι καi. 'Επιστροφές
Τό ϋπαιθρο καί ή θάλασσα ίδιαίτερα άποτελουν τά πλαίσια
της ποιήσεως του κ. Τσιάκου, ή 'δποία, ομως, δέν είναι καθαρά
ψυσωλατρική. 'Έχει ενα δυνατό πνευματικό στοιχεϊο, ενα στοι
χεϊο έσωτερισμου, οπως ψαίνεται π. χ. στην «'Όχθη»:
Τήν δχθη τήν άντικρυνή
δέν σοϋ τήν πλάθει μόνο ό νοϋc,
άφοϋ τ,ήν νοιώθειc νό διαγράφεται
ατό πέρατα τοϋ κόσμου,
κι· ό κόσμοc είναι ετσι μικρόc.
Πωc βρίσκει αύτήν τήν δχθη, τάχα, ό νοϋc,
καί ποιέc αίσθήσειc τοϋ τή δείχνουν
σόν ύπαρκτή, σέ χρώμα άνύπαρκτο ι
Πέστε μου, έσείc πού Εέρετε πολλά,
τί Εέρετε γι· αύτούc τούc κόσμουc,
τούc άνύπαρκτουc,
πού τούc μαντεύουνε οί αίσθήσειc
Ποιέc σίοθήσειc;

Ή ψ�λοσοψ[α του ποιητου διακρίνεται ώραιότατα στην «Εύχή
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θεοΟ», δπου 'ό άνθρωπος περιyράψεται σάν yη καl ή ψυχή του
«δρόσος άπό τον ούρανό», 11ού άρδεύει τlς υ11όyειες ψλέ�ες 'καl
δίνει τό νερό τους, εστω στάλα-στάλα. Τον 11αλμό της ζωης τον
άψουyκράζεται 11αντοΟ στη ψύσι:
Λές δέν άνατριχιάΖ:ουν καί οί άσφόδελοι;
Λάθος μεγάλο κάνεις.
ΆνατριχιάΖ:ουν γιατί Ζ:οϋν
άκόμα κι· ώς εερά φύτρα της γης.

Ή ζωή, κατά τον ποιητή, είναι ενα ψαινόμενο 11ού ξε11ερνάει
τlς •μορψές. Τό ποίημα «Πίστευε» είναι πολύ έκψραστικό:
Πίστευε πάντα πώς θάρθοϋν καιροί
ν· άναδυθεϊς άπό τή θάλασσα,
ώς χορτάρι,
καί νό προβάλεις σάν ή πέτρα
πού εβγαλε άπ· τή γης
ό ποταμός. Ένας μεγάλος ποταμός.
Άπό τό σκότος πού ησουνα
μας εφερες τό αίώνιο φως,
πού τϋειχες μέσα σου ώς ψυχή
Πίστευε πάντα πώς γεννήθηκες
γιό νά πεθάνεις πάλι.
Γιό νά σέ ρίΕουν πάλι ατόν βυθό
μιας θάλασσας, εϊτε μιας γης,
ποϋχει τή θάλασσα παιδί,
στήν άγκαλιά της.
Νό βυθιστείς εaνό ατό σκότος πού εχει φως,
τόσο, πού νό βαστάει σου τήν ψυχή,
σπίθα τοϋ γυρισμοϋ σου.
Πίστευε ι Μόνο πίστευε!
Καί πίστευε πολ::ι !
Πώς όλα αυτα εχουν γίνει.
Καί πώς θό γινουν πάλε άπό τήν άρχή
Σοϋ δείχνει ή μέρα καί ή αύγή
τή
, νύχτα πού θά φέρει.
Σοϋ δίνει ό ηλιος μόθημα,
Πώς χωρίς δύση δέν ύπάρχει άνατολή.
Κι" άνατολ'ή θό δώσει μόνο ή δύση.

'Αξιοσημείωτο είναι, άνάμεσα στ' άλλα, τό 11οίημα «Διχα
σμός>,, δ11ου ξαναζη ό Παλαμικός Έλληνοχριστιανισμός.
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i
,,1Τό 1970 ,είχε ά.' αικηρυιχ_Ιθ,εί
« Ετος Πα.:δεία.ς» ά.πό τήv ΟΥ
ΝΕΣΚΟ -κια,ί στόχος του διεθvο,ϋς
α.ΙύτGυ 'Οιριyα.νισ1μου είs,αι. γά, χα.
τα.πολεμηιθη rή ά.γραμμα.τωσύvη
Χια.ί ή μόρφωσις vά. επεκιtα.θη ά.rπό
τά ,σιχ_ολεία. στη ζωή των ά.ν18'ρώ
πω•v, σ' δλη την ωή τους, δη,λ�α�
δή ή σχολιχ,ή κια. ΠΙα.\!επ
. ιστψια.
Χή Πα.ι6ε�α. νά. εν, σω:μα,τωθη στη'ι
εξωσχολική κα.ί με-τ:α.σχολιική
μ6ρφω1σι χια.τά. τρ6παv όρyα.vι
χ6v. Εtν,α.ι μιά. άιλ-rιθ:νή ε'11):Χ!'i'ά..
σ-οαισις, ή δποί>α. ζητε.ττ,α..ι ε 1 όv6μια;τ>ι τ.ου δι'Κlαι:ώμα.τος 'Κιά.θιε ά,v
θρωιπίlw>υ οντος ιιtpος μ6�;χρω1σιν1.
'Αλλά, τό πρ66ληιμα. ώvτιμ,ετω
πιζεταιι μ,6vov ιμε τή'i προέχ,ταισιv
της σχ_<Μι'Κ.ijς μορ,φώσεω;; 'Ή θά.
επpεΠ'ε νά. τίιθετα.ι ζήrt-ημια. έvιαιί
α.ς πα.yκ.οομίου Πα.ιδεία.ς πά;-;ω σξ
ώρισμέ.ινα. ίδεώδ-η ειρήνης ¼:ιλ
Ο'tJΙΙ/εργα..σία.ς τώγ λα.ων;
Γιά μ:ά. έδρωίωσι της είρή ιης,
τά σrχολιm εγχε.ιρΟδ:α. θα. μπο
ρουσ.α..ν πr;ι.)Jλά. νά, προσψέρουν,
ά.ντί, &πως συμ,6α.ί1νει σήμερα., νά.
χρφ:μαποιοϋνταιι χι α.ύτά. ώ;
μέισ-α. πολeμου. Μιά. τ�ελευτω:α.
σύγκρισις μ,ετα.ξύ τωv σ'J..ΟΑι%W'Ι
' κα.ι' τηv
' Ρωσ:α.
' 'Α βιυ"λι,' ω,v στην
μερική ά,ποδει,κ,ννε: οτι δίοετα.:
h δια.μέτρου ά.vτDθετ-η εχιδοχή
1

γιά. ολα. σχε1δόν τά. ιπα.γχ,&JΙμι,α. "('ε
γαv6τα.. Εα.ί γεΥ:'Χώτερα., τα. πρ6τ�υπα. της εξελίξεως της νεολα.ί αις
εrνα. ι ά.ντίΙθιε.τα.. Τά. « χ,α.λά. παιδια.» στο βιβλίο του Τ ώνη eίvα.ι
' του
τα. «χα.χα, '1Ι)α,ιuια.» ισrtο βι6λιο
Ί6ά!v...
'

'

ς,

'

'

Πόσει: lωέι:;
Με ταv τίτλο α.ύτό έγυρίισθηκ.ε
στήv 'Α!μερική μιά -οα.ινία. μιέ θέ
μα. τήγ θεωρία. της μετεv11αιpΧώ
σεως, για. π
, ρr;ι.6ολή στήν τηJ"εό
ρα.ισ: "Ιvα.ί σε αϊ1θουσες ΚΟλλεγίωιΥ,
κο:vorr.ήrr.ωv, δημ6ι01:ες βι6λιοθ'η
κ,ες κα.ί στα. τμήιμ;α.τα. της Θεο
σοψι'Χi)ς 'Ειτα.ιρία.ς. Ή τα.:νία.
δια.ρ-κ,εί 27' λ,επτά ,yJα.ί ά.ψηγεί
τα.ι, με μουrσική ύπ6κ,ρουσι, πως
ολη ή ζωή ξεκι·ιάlει α.πό μία. ,θJεία
πηγή κ.α.ί ,ω6ψνα.τα.ι α.πό τόrι
ν6μο α.ίτία.; 'Κια.ί άποτελέ.01μαιτο;;.
(Κάρμα.) . 'λ φοϋ λο:πόν δλο:
πpοέρχοντα.: &.πό μία. πηryή, είvα.:
ολο: ά,δελφσi . .lίδετα.: μέ ώρα.tες
ειχιό,vε; δ χύκ.λος των έ.ποχωv
'>Οα..ί ή σημερινή ζωιή μ,έ τήv μη
χα.'11οπσίησι, τήν πp6vδο χ,α.ί τά.
&ρ·ιητ:κ.ά. της σημεία., 'Κ.α.θώς κ,α.ί
δλ:χ. τα. ά:ιθpώπ:·ια. προ6λήμ,α.τα:.
Ή τα.t νία. επηρε δύο βρ:χ.οzία..
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Ό Ήσα"ί"αc
Ή σύ·γχροvη 'Ό:.γ:v1αλ οιγ ία. 'Ι-.,!7.;Όcι,
πι6JστηκΞ μ' ε,yα, !{}�μα πού ιiπη
σχόλΥι:JΙΞ, άπό τόv ] 2ov :'δ η 1αιί,ω
'Ι'Χ, 't'ούς έπιστ.ήμοΥΙΞς σχετ:y,ά, μ,�
τό β:6λίοv του 'ΗΌ,,χί,χ στήν Πα
λα.ιά. Δια.Ιθήκ·η. "ΉJδη δ J'ιεχαύ-ι
τα, Ρα.vτ?.ί, Βι6λικός εp•ΞU'Ιητή;
-:;τr1 ι ΧάΧφα., χρησψοποιωνrt1 ?.; ε
•ια.ν ηλατροvικό διεp Ξ υνηιτή, Χ/J.
τέληξε ,σ,τήv αποψι δτι ύπάΡ'χει
μό-ιον μία περmτωσις ,στίς 100.
()00 ·ιά. εγρ&.φη τό β:16λίο αύt?
&.πό ε 'J. πρόσω1vο. Ί -Ι ερευ-ια. ά
φορο?σε τή-ι γ λω?σ� ' τά. tιδιώ\.J.Ιcι,
.
τ:χ, τις μ:.ταιφορικΞς ε1-ιvο:1Ξς κ.λ.π.
τωι δ:αφόρω-ι ψημ,ά.'τω,ν του β:6λίου καί εγιvε μέ: 18 δια.φορ:::
τιy-.,ά, τέ:;τ. Ό 'Ε6ρ-χί:ο; έπιστή
μω•; ώποψ'J.ίνετcι,ι 1δτι τοuλά.χιστ.ο·ι
δύο συγγραιφείς συ'ιzγρ-χy-χ ι τ?
βιβλίο-, του 'Πσαt7, :1i μΞγάλη
' '
χ_ρc�-ιι"ΝΎ)' α,πc::;τ,:,
:,ι μετ,:ξ'u του;.
Ό πρώτος θά πρέm:,:::ι νά. εγρ-χψΞ
ώρ::1μέ•ι- 1c1,, κΞφά)a:χια. κα.τά. τή·ι
β:-χίι:χ περίοδο τω,ν Άσσυρίω,; κ:χί
δ δΞύτερος, στή 1 ε1ρην:ική περίο
δο των Περ:;ων, 200 - 250 ετη
&.pγ6uΞp7ν.
1

1

Ό Χριστιανισμόc
•ψαυρίίει))
Ό δάκτωρ -1::ι:.υίδ lVIπά.pp Ξ t,
γpαμ�.ι,1,τεύς έpευνητι κης δμά.δο;
:ης Ουκου1με·ι:κης Κιvr11σεω; :;τό
Να.ϊpόιμπι, ύπο:nηρίζε: οτι σrι 
μΞιώ·ιεαι ρα.γδ'Χlία. στpcψή στήι
έθ-,:κr, σύ-ν1θ.Ξσι του Χp:1σ1tΞΠ(ι) ιύ
μο'J πληρώματος :nό•ι χό:;μο. Μέ
χρι των αρχών του α.ίωνο; y,cι,ς,
:ό πλ•Ξ{στον των Χp:στ.ι1.,•;ω·1 ησ:χ'ι
ffiϊ,ρωm:αίοι, Ρωσοι η ΒοpΞ-:οχμ,Ξ
p:κ1. ,' οί. 'Λλλά. κατά. το ετος

1970

2.000 σ�χειδό· ν τά. 60 τοίς έmτό,
τω'1 Χριστιανών (1,9 δι1σ,ειχ,α,τοιμ
μ.ύριο) '6,ά, ζοσγ, αιόv λεyό•.-ι,ε1vο
Τρίτο Κ6σ1,1-:1: '.ΑJσία., 'Αlψpι"Ιvή,
Ώκ,ε,7,-ιία, κα.ί Λα.τι ν:r1vη Άμ,ερι
κή. Ό Χρι,στ�α.νισμ,ός σάv νά. -χι
·,,ητcι,: προς γ,άτοv rι.,α,ί τεί ΥΙει νά.
γ,-χτα::ηη θρ-ησκ.εί�α •ι.ατά rπλεtΟΙ'Ιό
τητα μή λωΥ.ώ'Ι. Ό ά.ριθμό; των
Άφpι•ι.α·ιων Χριστια.-ιων εχει ΥΑ
τά. τον 20όv cι,ίωv:,-, :,-.ύξηθη άιπό
τ�έ:rσερα έ%'Χrtομ.μύp:α (1930) -:Jέ
351 ΙέΥ-.,7,τq.υμύp:7,, ητοι itπό 3%
τcυ πληβυ1:JΙ_.1ρυ της ή-πείρου σέ
46%. 'ίπά.ρ,χε: ή πpοmtτική νά.
ξ,Ξ περά.ιση δ Χρ:στι7,'Ι:ισμ.ός τιό-ι
Ίσλα1μισμό κcι.τά. 25 τουλά.ιχι<rτοι
έχιmομ,μύρ:α.. Κα.ί ετσ: βαιδίζομΞ
l
' πο:J' δc::.'Ι
' ε-" η χρ:στι1.ν:σμο,
προς
θά. εχη δυτική βάlσ:. Λό,γψ της
Υ,ά.μψΞ-ως τοσ Χριστιcι.v:σ,μου στό·ι
�υτικ.ό κόσμο (65% του 1ολη1θυ
σμ1ου 'tiOU ετους 2.000 Ε'/ συγΥapί
::J:Ξ: μιέ 77% του 1900) δέ:v ά.πο
κ.λείετ�α,: νά. πά;ρουν τήv ύπόlθε1 σι
της έξ,αrιτλώσ;Ξω;
του Χρ:στ:11,νι
1
σμου οί Άφp:κα'Ιοί κα.ί οί Νοτιο
αμ,φι•χα.νοί. Εί1 δικ.ά. στήν 'Αψρ:
Υ,ήΙ, έrι.το; α.πο τή,V rτcληθuι:;,μ:α,χ•fj
,
ο
e. '
τcχρα.γωγικστη,:α., ενοος σοοαρος
πα,pα.
'
'ξεω,; του- χρι' γω,-ι α.·11:πτυ
:-;τ::,-,yισμου εΙνωι ή δρα.σις τω-1
ί Ξ p:χποστ.όλωv. Σ-τού,ς ση,μ,ε.ρινούς
, Χ ρ:στι-χνους,
, ο,
τpΞί; 'Α φρι,y,-χνους
ε -ι cι.ς ε, ί'ΙtΧt πpοισηιλυτισμένο; πρώ
της γΞΥε!i.ς1

Τό ((διάβασμα))
των vει<ρων
Δέν cτέ'θη θέμα. , μή αφής»
τι7)'Ι αποο.-.;ύ-ιτω ι Τατ6-1ων. Δι
ότι δέν ηαv δυνατόν -�ά. τΞθη. Τά.
'lεΧ.pοαψzία, δε'Ι (1./IY'/ΧOU'/ στ.ού;
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να.ούς, ά.,λ,λά. στού; δήμους κα.ί
aτίς ΚιΟ:'Ιά,-ηtες, σ[ δποίο: ,εί•η:
ύπο χ1ρε ωμέ!,ν�ο ι νά π2.ρα.χω
ρσυ,, χωpο'Ι προς τΧJφήν οίοcιδή
ποτε ά.νθρώπου (7,":-tόιφα.σις Συμ6ου1λίου Έπι κ,ρmεία.; 36,' 1933
m.ί & /1967). Έτέlθη (}έμ.α. ι,.ι. ό
ν ο ν έάιν πρέιπει η οχι 'Ι•Γ/. ( δ:α.6ά.ζω,,ται» οί τυχόν Τέ.κτο'ιες.
'Α,λλά. -κ2.ί τουτο ετέθη π a. ρ 1ν ά μ. ως. Διότι ή ,l κ,y,λrρι:ΧJΤC'•ιιή
ιομολοy α. ύ π ο χ ρ � ώ 'Ιι � ι -ήν
Όρθόδοξον Έκrι,λη:;ία.'ι νά σcι·ιο
δεύη με εύχάς οχι μόνΟ'Ι -ούς έκ
των 'ιlεκφων Όρθσδαξους, ά.λλά
κ,αί τού; &..λλω"Ι δογμ;ά,τω,ν Χρι
στ:α.νούς. 'Επί του 1θέμα.το; ύιπά.p
χε: ή iπό 20 Ό1κτωορίου 1 69
έyκ.ύ•,<,λιο; του Πα.τ�:ά.ρχου Κων
στα.ντ:νουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ',
ή δπο�α. καθώρ:σε, μόνο?, 'Ιrι. γί
νειτα.ι κ±πως συ1νοιπ-ική ·ή θρ'Υj·
σ.κ.ωτικ.ή κ.ηδεία. των μ,ή δpθοδό
ξω'Ι (ψα.λλομ;ένου μό-·ιο·ι του τρ:σ
α.γίου ϋμ'Ιου, του ψσ.ιλ•,.ι,ου ρ:θ' ε
τά. της ά.vα.γ'Ιώσεως του Ί-\ποστό
λου κιχί τ�συ Ευα.γγΞλίου) . ·Έnτο
μέ'Ιως, α.ύτή τή'Ι ώιτ61:ρ2.σι του
Οίκ.ουμ;ενικ,ου Ιlα.τρ:α.ρχc<ου μό
1θ,ά. μπο'ΛΟ'Ι τό ίδ:ο Πα.τpια.ρχετο
,L
'
p�υσε να. _α-'λλα.ςη κα.ι �χ: !.ι,:σ, ':πο
,
τις ύπα.γομε'Ιε; Ξι; -ουτο ΕκκΛη
σ'ι�-ς. Α'u,τ:i, βέοα..�
• , �
' ό.�η 'ΆJΧt
,
στη'Ι
πΞp:πτω,σ�: πσυ οι Τεκτο'ΛΞ;
θά. έθιεωρου'/το μή Όp,θ63οξο:,
πρiyμια. πού οι ϊδ:οι ρητω; α.πο
•,ιρού�U"I.
Τ
Μα. ει1 α.ι σο6α.ρό νά τίθ-ε·ιτ7.:,
m+ι ν εποχή μα.:; τέτο:α. ζ ητήμ.,α.
τα.; 'Ή είναι, μn.,λλω, iστείσ;
Φαίνεηt δτ: δ σκ.:τσ;σγρά.φο; κ.
Κ. Μητρόιπουλο; ιπιστ:ύει τό δεύ
τερο κ.α.ί ε1δωσε τή·; ψα.ι�δpή έκ.
δοχή (« έα.», 4 Νοφ6ιp•ίου ε.ε.) .
Ι

,

,,

'

I

,

,
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Ή 'Ει<ι<λnσία
ι<αi ή έποχή μαc:
'Ε-1.ω σ-ή'Ι Έλλάιδχ γί,,�εαι θό
pυ6ο:; γιά -ό σ.'! πρέπει οί -κλη
ρ:κοί νά φορου·ι, εξω iπό τή·ι
εκκ.λη,σία, E.'/'J. σ�ι:.;02.ρό μα.ϋpο κο
στουμ: κ.rι,ί οχι τi έΥ.χλησ:σ.ισ,:Χ?..
-η")\ Ί-'Ι
'Ι'Χ' ψ 1.Λ'),:, pα.Ισα
,
., πpεπει
,
δζουι'Ι τά. γέ·ιε:χ του; η ν' ά. φ ή
·ιουι·ι &θ,: ,ιτη Υ,:ΧΙθε τρ:χοφυ'ία. έy
γέι·,,ει, :πή·ι Γzp,.1ι1. ·ι :χ ό ουιγχρο'ιι
::ιμό:; εφθzσε ::ι:ό η:ιzίι:.; : πρώ
τον, ·1,i δ:ορισ:η γυ'Ι'J.ίlκχ παπz
δ:ά (οχι ώ; σύ�υγο; πzπά, ά.λλά.
πχ:τ.ωρ ή ί'οιχ) · κ?..ί δεύτεpο'Ι,
εξω ά.πό ,Yj 'I εχκλφία. ,ά φορσ.η
...μί·ι: !
Πp6Χε.τz: γ:ά τή·ι α.ίδzσ:μωτ±
τη-ι Γ>:Χ Χ6ρστμα.·1, 29 έτώ'Ι,
έψΥjμiρ:0·1 του 'IMU τω·ι ο:7.μ2.ρ
τυpι:.;:1έ·1ω ι :rτό Κώί}μπρουrιι, προ:i
-;τ:-, τfι� Κοι.ω'ΙίΊ.;.
Έ·ι πρώτο:;, ε:r:ι.7.'Ι�αλίστη-κχ'Ι
τ:ολi :;ί γερο·ιτόr;;εροι ά.πό τά κη
ρύγμα.,χ της μοπέρ'Ι?..:; πχ,π,χ;οιάς,
ΎJ όπrϊχ, σ' E.'IΓJ. κ.ήρυyμ:χ μz θ-iμ1
0

1
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Ή πάστωρ του «σκανδάλου» την ώρα της ύπηρεσίας της
καί... στό σπίτι της

τό σέ'ξ, ε[πε: ,υ.Οτο:y ή Βί6λ ; ή
ίδ:α. άv-χψέρη tOO!J. πολλά. για. τίς
:::ια.ρκι.κες ά.μι:.ιρτίες, τόrrε θά. πρέ
πει α.υτές, γιχ τό άvθρώπ:vο σιί>
lί,'Χ -ιά. εΙΨJλ εvα ά,ψ1,γκα.ίο ΙΚ'ΧΥ.Ο
πού -το σέρνε: κ.α.νιΞ-ί; 11iά.Υτα. μ,α."ί
του, έ·ιω εως τώρι:.ι προσποοθοϋσα,v
vά. τό ά.τ.ομα.,κρύ ιουv -κα.ί vά. τό
&.ποσιωπήσου•ι σiv νχ μ,Υ·Υ ά.ποτε
λη α,,}το μισ, �α.:1. 1:r, p:οι ογι-κή
ά,γάγκη. Δυστυχώ;, εω; τώρα. οί
νέο: ο:απα,:οα.yωγήθηrιJΟ:Υ ο:α. τη:;
με,θόδοu, τη; &.πο:1:ωπf ,;εω; > -κ1.ί
σ' ο:ύτο τήv ά.ΧΙεpαιία.v εύΟύ-ιη τiι ι
φέρει ή εκκλφίω .
Δεύτzρο t, έcrιΟ'JΝοαλί:1τηκα.,yι για.
το vτύσ:1.Lό της. 'Ακιη..ι,η ·χαί άv
δρ:κά. πα.vταλό"11ια, φόρεσιε μ:ά. ή0

μέp,:,, 'ΧJUΟCλοψοpωνttα.ς στο οpόtμ.ο!
·Τήv -π·α.ρέπεμψαv, λοιπόν, στο
έ-κκλησια.στικο ,συμ6ού'λιο της πε
ριψερεία.ς με το ερώτημα, τής άρ
γίας. 'ΕΥaεί, εy7, μέλcς τοϋ συιμ6ουλίου, είπε, μετα.,ξύ -ων σ.-λ
λωv: «Το έΧ.Υ.ληισ:οοστικο συμβού
λιο πρ,έπε.ι vά λοο6η, όιπ' οψη δτι
το προάnιό 1ια.; τοϋ Νώύμπpυ'Κ
E�'/Cl,t εyq, νέο πpοοο:;τιο, μαντέp
νο, μέ ά•ιθρώrπους ·,υJ.τά πλε.:οψη
φ:α νέους, παύ εχουv σύγχρονες
άvτιλήψε:ς κα.ί γ·ιωμες, πού θέ
) ουv τον ιποοστοp:χ. 1�1.ζί τους γ.,αί
οχ: α.παμοvωμέvο, y:i vά. μπα
ρου ι ·ιχ :rοζ ητουν μαζί -ου γιά.
-ά δ:ά ;ο ορα. -προ6λ11,μα.τά, τους.
υ Ολα.
ο:ύτά χ,ο:τορθώθη,χ,α,γ σιτο
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1970

465

., ΧΡΟ!'\ΙΚΑ

πpοοοστιό μα.ς κ.α.ί τώρα. υπάρχει
μια. ζωντανή επαφή μεταξύ εκ
κλησ!α,ς Χια.ί πιστών κι' αύτό τό
όψε!λου,με στήν πάστορα Ρίτα.
Χόρστμα.ν, ά.πόδειξη yι' α.ύτ]J δτι
·ή εκκ.λφία εrνα.ι πάντα. κ:ltάμ.ε
στη, γεγονός 11:ού δ,έν συγ�rf'Ί:ιJνε
πρ,οηγουμένως».
'Λλλά, εμει'Ιε ε'Ιας αύτqς. δ
όπα.δό; του συγχpο'Ι:σμου στήν
έκκ.λησ!χ. Κα.ί ή α.ιδεσιμωτάτη
Ρίτα. ετέθη εις ά.pγία-ι.
Ει; α.'Ι'τίδp7.σιΥ, οί ε'Ιοpίτα.ι ε
δήλω σα.ν δτι εα.ν ?έ'Ι επιστpέψη
,
,
,
_
ή πα.στωρ, δεν θα. επιστpεφουν
οϋτε α.ύτοί κα.ί θα. ά.λλά.ξου·ι εκ
κ.λησία.. Έκτο; ά.πό τό τελεσί
γραφο α.ύ'tό των ενοριτών, 1-1 α.λ
λcχ πάστορες της περιοχης ά.·ιτι
τά.χθφα:ι στήν ά.πόφα.ση του
Συμοουλίου κ:χ.ί κηρύχθφα.ν ύ
πkρ τη; y,εα.pάς συ'Ια.δέλφου των,
ένω τό εκκλησια.στικό σπουδα
στήριο, πο� rοι�ουν φοι;cψ•α.} κ�ί
'
μα.8ητα.ι, το οποιο διευθυνει ο πα.
στωp Μά.γ:εp --δ πpόεδpο; -τ;ου
εκκλη,σια.στιΥ.ιΟυ συμοουλ!ου- δεν
λειτούργησε, διότι οί σ1τουδαστα.ί
τά.χθηχα.·1 κ.ι' αύτοί ύπέp της πχ
σ-τ;οpος Χόpστ:�χν, πού εννοεί 'Ια.
δη τήν εκ.κλησί7. να. έκ.συγχpοΑ
ζεται δ!'Ιοντα.; τ.pώτη α.ύτή -τ;ό
παράδειγ:,ι,α..

Έι<ι<λnσία
ι<αi διαφήμισιc:
1

Έν 't{μ ιιετα.ξύ, στήν 'Λ.γyλiα.
ε-ια.ς πα.πiς συνεολήθη μz_ μ:�
β:ο,μηχα.·1:χ μ:φγαp:Οιη; γι:χ. να.
δια.:ρημ!:ετα.ι σ:ό κήpυγμχ του
ά.πο τή·ι τηλε6pα.σ. ! Ό·ιομ±:ε,α.ι
Ρό1α.λΥϊ: Στηοε·ι;. Ή &τα.ιp:α. του
ά.yόpα.σε λ!γα. λεπτά. &πό το πpό
γpcφμα της τηλεοράσεως για. νχ

κά·ιη τό κήρυγμά. του, το δποίον,
ομως, δισ;κόπτεται, σε δύο ·η τρία.
σημεία., γιχ νά. ά.κουσΟη ·rι δ.α.φή
μισις τη; μ.α.pγα.pίνης. Ό π'Χπσ.ς
εδέχθηκε, διότι του cο:οετο ·ή εύ
κα.φία. κηpύγμ:χ.τος σ: τ6σε; χι
λιάοες &.•ιΟpώπου;, είπε. Έξ &λ
λου, πρόσθεσε, ·ή μάpΥ.α. α.υτή τ*
μ,:φγα.p: 'Ιης εί·ια.ι π:ip:ι. πολ·:ι Χ%
λή- Τή·ι εδω.!1 1α.σε !

((Φrϊμαι))
Ό εξ Ίωα.'Ιν:νω•ι ά.ν7γνu1σπ6·,
,η; «'Α,φοπόλεω;» κ. l\Αση;
Κα.ρχγιά·ινη; εγρα.ψε σ-:ό ι συνεογάτη της κ. Γιά•ι·ιη l\Ισ.ρη:
«Δεν yνωρ!ζω τίς «φημε;,, (πο
λυχpονισμούς) δλ<ων τGJ'Ι Όρ0ο
δ6ξων llα,'tpια.ρχων, δ:ότι δiν ε
τυχε •ιά. τίς ίoGJ ·η νά. τίς ακού
σω ποτέ. Πpοσψi'tως, ιομω;, :.1ε
τήv α.φιξιγ του Μα-καp:ωτάτω
Πχτριά.ρχου Άλεξα.vδρεί.α.ς εις
τ+,ν πόλιν τGJ•ι 'Ιωχvν, i'Ιω·ι, ακου
σχ τήv «φήμη» του κ?.ί πχ?α.ξε
νεύτη,κα. Τιτλcφοpzίτα( %7.ί ψη
μ!ζετα.ι ώ; πατήρ τιίJv π:χτiρω·ι,
Άρχιεpεύ; 'Αpχιzpέω �, :f!οιμήν
Πο:με", ιωv, Tp: το: και Δεκα,-;:ος
των 'Λποστόλω,ν y,:χ.ί Κ p ι τή ς
τ η ς Q ι % Ο 'J ιι έ 'Ι Υι ς.
Κχί έpω-:ιϊ1, οι' {ψ.ιίJ·ι κ.. l\Ια.ρη,
?π?ιcv Γ'�Ρ:�z. :zpισσό_:c ερα.. από
εμε πεpι -::χ τοι :ιυτα., ποιο; -;:ιτ) ο;
α.πο:.1,έ'Ι:. cιά. -:ό·ι Δεm6τηι Xpι
Jτ6y; �Ε y ι�), &,;c() δσ:χ. ξεύp (υ, λέ
γω δτ, :ι'j: εί·ια.ι δ '.\py_ :ρzύς
Άρχ z. ο:ι,) ι, δ Πο: ιή·ι Πο:1:'Ιων
κ'Χί Κpι-: ;J; τη; Οίκουμi ιη�, δ
Ί r;�cj: '\ριστό; ;ι.α.ί Κ.7.'t;<, τήv ·ή
μέpα. ι τ·η; Χpίσεω; μ,χζί fLΞ Λύ
τό·ι Οχ ;ι.α.θήσcυv επί 12 θp�νους
οί '.\πό:;-;:ολο: οιά. 'Ια. κρ!vου I τά.ς
ισα.ρ:θμου; ψυλά.ς του Ίσρα.ήλ
1
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(Κύpιος κριν,εί τον Μ.ΟΥ α.ύτου
- Έ6ρ. Ι', 30- 31).
Ποίο.uς, λοιπόν, -χ,α.ί πόrοε θά.
κρίνου� οι δέκια.τοι τρίτοι των Ά
ποιστόλω,ν; δηλ. οί έy,άιστο· τε πq,,
τριάρ,χα.ι της Άλεξe,,.νδρεία.ς '·».
'Ο επι
, 10ttολογρώφος προσέθε1σε
ότι, κα.τά. τγ,,γ yνώμη -rου, θά. -�
τα.ν α.ρy.ετός δ τίτλο; του Μe,,:κ,:ι.ριωτάιtου -χ,:ι.ί ΣΞ6α.σμιωτάιtου.
«'ΕΟΙΞις,
- τι, γνωμη
,
,.,
εχετε
j» ερώτησε τον -κ.. Μα.ρ η, ιδ δποϊος α
πήντησε:
«'Jlί γνώμη νά. εχω; Άλλα.
-κ,αμ.μί1αιν. Πως μπορω νά εχω
γνώμ' ην' οτ,χν δεν ηξερα. δτι οι
τί tλο: των ίερα.ρχω,1 λέγο·11?7λ
«φη1μες». Για.τί δμολογω πώς δεν
το ήξ1ερα. - rλν -ι..οολά. κα-τά.λι-:ι.6α.
δτι α:ύτό σημ:χινουν»ιΔηλαδή: φημ,ο λογί,ε�.. .. ύτό ήθελε νά. εtπη;
ίΠά.ντω;, α.πό 'Κιαiθα.ρως ι:,τορι
κης α.πόψzως, οι πα.ψ:άpχα.ι 'Α
λεξα.νδρεία.ς ελα.6ον τό,1 τίτλον
«Κρ:της της Οικουμένης», &ταν
δ εύρι01κόμενος εlς Κωνστα.ν-c:νού
πολι·ι Πα-cρ:άρχης 'λλεξα.νδρεία.;
'
' ' ' ερ:οος
" " με-cα.2 λη'θη να.
κρινη επι
c.Κ
ξύ του ύ-ογ..ρά,τορος του Βυζα.ν
τίου ΎJΧί του ΟlΥJουμενικου Πα.
τριά,ρχου Πωνστe,,,ντινουπόλεως.
ι
1
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((ο μόνος
πιστόc σύντροφοι:••
Ό πρώη;ν υπουργός Στυλια.νός
Πιστολάικης α.νέψερε στήν δΙια.θή
κη τω, ή διποία.
, &νοίχθηΙΚε σrtά.
�α.νιά,, τέ'λη Νοεμ,6ρί1ου, κιχί τά.
εξης:
«Τηv, ά:t1Ξψιάιν 1wυ Έλένη·ι
Κριάρη (εις τήν δποίrΜ κληροδο, e
τώ εν
ι, ε(: , κα.τομμυpιο·ι
,
} ειπιυαρύνω
με τήν υποχρέωσιν νά συντηρ, η
'ΚΙ�-λιος τον κύνα μ;0υ Τ _wιnι, πα.' ). τ1;ι-1
' οια.
" ν σ ' μΞρ•χουσ
' e,,,υτυν
- , α .εις
ρον του δίδω -cρ()ι'..ρήν Υ.α.ί περι
ποί'ησι ,,. Ύπηρξε Κιατά. τά. ετη τά.
τε_λευτα.ϊα., τοί) δράιμα-τος -cης \.LΟ'
νωσ�εώς μου, δ ΜΟΝΟΣ & γα.
π ω ν μ ε π ισ τ ό ς σύ ν1 τρ 0φ Ο ς Κ'Χί θέλω 'Κι!Χί α.ύτος να \.L"f/
UΠCiψέρη, αλλά. νά. πεpάιση τά.ς
τελευτα.ία.ς ήμέρας της ζωης το·J
' ει-ιe,,,ι ηυη γερων- χω-διοτι
ρίς ι;τερήσ.εις ΚΙα.ί με κ/2,ποιαJ'Ι
,;τοργήν».
Ή λέξις «ΜΟ JΟΣ» ώιι:χχρέρε
ται με -κεφα.λα.ί-α. στήν δια.θήκη.
Κα.ί οί α,γ.,ολουθουσες λέξεις, επί
σης, είνσ.: &ρα.ιωμένες
� στο κείμε
νο. Ό ϊδιο; δ δια.θέτης εδωσε
τήν εμφ,χσι, ή δποίσ, εΙνα.ι τε
λ,είως γ,α.:ο:ι,νοητή.
Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦΟΣ
1
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ιnΑΝΝΙΔΝΖ
Βαρύ 'Τόληyμα, όπέστη ό ,,Ιλι
σός» δ:ά της &π,ωλιεί,ας του ει<ιλε
Χ"ί:ΟU συvεργά.του Δ ryμηψίου 'Λ..λ.
Ίωα,vv<ί:δη, δστις απεβίωσε την
17ηv Δ€Υ,εμβρίου.
Ό διευ.θυvτής του περι.οδιι</Jϋ
Κ. Μελισσαρόπουλος α-rοεχαφέτη,
σε τον vει<ροv διά των έξης:
«Σεfοαστέ
Διδάσκαλε,

άληαμόνητε

Φιλε

καί

'Εγκατέλειψες τό γήινο σκήνωμά
σου, γιά νά μεταfοης σέ κοσμον ψω
τεινόν, bπου εlναι ή άληθινή πατρί
δα σου.
Δέν θρηνοϋμε γιά σένα, διότι κα
νένα άπο τά πνευματικά σου χαρί
σματα δέν άπώλεσες έγκαταλειπον
τας τόν γήινον βίον.
Θρηνοϋμε γιά μας πού έχάσα.ιε
πολύτιμο ψίλο καί πνευματικό δδη
γό, Διδασκαλον 'Αρετης καί Σοψίας,
Ή άπώλειά σου γιά μας εlναι δυσα
ναπλήρωτος,
Είθε το άθάνατο φωτεινό πνευμα
σου νά μας έμπνεη καί νά μας εύλο
γη».

Τήν ίδία.v δέ έσ-πέpctV' της κη;::
v<::ια,ς
του, 'ιποχpεωμε' ιος να.' δμ:λ ήσ'Ώ εί;; τον 'Π (ψV7σσό ι,,, επpο
λόrr.σε τήv όμ.) ία.v του διά των
έξης:
1

«Ζητω τ'ήν έπιείκεια τοϋ άκροατη
ρίου, διοτι δέv εύρισκομαι σημερον
είς την καταλληλον ψυχικήν δ.αθε
σιν, δεινως πληγεις έκ της άπωλειας
ψιλτάτου 'Ανδρος, τοϋ Δημητρίου

'Ιωοwvίδη, οστις έγκατέλειψε τον γήι
νον κόσμον, διά vά μετα�η είς κο
σμοv ψωτεινόν, κηδευθέντος του ψθαρ
του σκηνώματος του προ τριων μό
λις ώρων.
'0 κοινως λεγόμενος «Οαvατος» δέν
ύπηρξε δι' αύτόv άπωλεια, διοτι ή
μεταστασίς του είς τον πνευματικόν
κοσμον Αύτόv μεν ούδε-vος του ση
μαντικοϋ τόν έστερησεv. 'Υπηρξεv δ
μως σκληρή άπωλεια δι' ολους ή
μας, bσοι τόv έγvωριζαμεv και έδι
δαχθημεν ,ταρ' αυτοϋ, απωλεια ση
μαντική καί δυσmα ττ'λ ηρωτος.
Τό ψωτεινον πvεϋuα του, έπαvελ
θόv είς την Αίω,ιαv Π..χτριδα του, εr
θε νά μας έμττνcη 11.αι �α μας ένι
σχύη είς την πορειαv μας.
"Ας παραc1εινη -ταρ' ήμϊν ή μνή
μη του ζυη;:,,-χ, ώς Διδασκαλου 'Αρε
της καί �οψια<,»

Ό «'l) :;ός,, i::χε: σχεδόν συμ
πληρώ-:;:ι τηι έ-χτύπω-:1.v τοJ τεύ
χους, έ ιιίJ ά. ιαγγέλλετα: ή θλιβε
ρά. :, ο φ ς. Είς τό έπόμεvοv τευ
χος θJ ά.ψι:pιίJση το Ι πpέπο ιτα,
χωρο"Ι δ ά τήv σκιαγρά.r.ρ ησιv τοϋ
μετ:1-:;τά. ιτος συv,φγά.του, φίlλου
κ::1ί δ.δ7σκά.λου.

·197(')
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ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραψεϊα τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, ϋροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), ε1ναι άνοικτα μόνον κάθε
Δευτέρα καί ΠαρασκειΛi 1 Ο - 12 π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άποστέλλετε με τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς την διεύθυν
σιν: «Κωστην Μελισσαμότωυλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθ11ναc, 122». 'Λπο
στολαί με τραπεζιτι«άς έπιταγάς f\
!ντολάς, μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράψι:ται καθαοά τό όνοι.ιατεπώνι
μον καί � διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων έτων δρχ.
60. Τιμή τεύχους δρχ. 1Ο.
Δέν ι;πάρχουν μεμονωμένα τευχη
ύπ' άριθ 1 - 5 7 -9 11 - 12 15 18, 23, 25 - 26,' 28-30, 32-33, 40,
44, 49 - 50, 55 - 58, οϋτε τόμοι 1956
-1959, 1961 -1963, 1967-1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποστ:χλέντα ιπούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράψησαν
άπό τό Ταχυδρομεϊον μΕ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται Ιiσοι τούς yνωριζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευΟύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ.
Φωτεινή ΒαμGακάρη, Μενάνδρου
1, Κηφισιά. 'Αθαν. 13ηλος, Δασκα
λάκη 36. 'lω. Ζοϋyκος, Σπ. 1 ρ κού
rrη 19. Μαίρη Κ αταρτζη, 'Αyyελπο
πούλου 33. Χρϊστος Κεχαyιοyλου,
Χρυσολωρα 1Ο - 12. Νικ. Κωνσταντο
πουλος, 'Ιλισοϋ 86. Εύ. Λαyούδης,
Χαλκοκονδύλη 52. Γεώργιος Λίζος,
'Ελευθ. Βενιζέλου 91, Καλλιθέα. Γ.
Μαμαλάκης, 'Αλφειοϋ 9. Νάyκελ
κοσGαλντ, Βουλγαροκτόνου 21. Πέγ
κυ Παναγουλαπούλου, Κανάρη 25,

1

Μοσχάτον. Σταϋρος Παπαδημητρό
πουλος, Βασ. Γεωργίου 43. 'lορδ.
Παπαδόπουλος, '1 ωαννίνων 119. Χα
ράλ. Παπαδόπουλος, 'Ομήρου 48, Ν.
Σμύρνη. 'Αργ. Παπαμικίδης, 'Αμερι
κης 12. Κ. Παπαχρόνης, 'Αριστομέ
νους 98.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Κωνστ. Βουλγαρίδης, 'Αγγελάκη
21, Θεσσαλονίκη. Γ. Γιουματζίδης,
Πελαπαννήσου 11, 'Έδεσσα. Νικόλ.
Δουμένης, Τροίας 2, Δράμα. Τασού
λα Ζαφειροπούλου, ΓαμGέττα - Δη
μητριάδος, Βόλος. Σοφοκλης Καρα
νικόλας, Μητραπόλεως 129, Θεσσα
λονίκη. Γ. Καρυδάκης, Μελενίκου 1,
Δράμα. Γεώργ. Μοδιώτης, Λασκα
ράτου 25, Θεσσαλονίκη. Ν. Μολοχί
δης, Π. Πατρων Γερμανοϋ 140, Θεσ
σαλονίκη. Στυλ. Στεργίδrις, Βασ.
κ Ολ yας 184, Θεσσαλονίκη. Κ. Τσαγ
καρνης, ΟΤΕ, Ρόδος. Σ-τ. Χονδρο
γιάννrις, 'Αποστ. Παύλου 46, Θεσσα
λονίκη. Γ. Φλισκανόπουλος, Στρ.
Φράγκου 30, Λάρισα.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'Ιλισοϋ», τόμοι καί βιGλία,
στό ΒιGλ•οπωλεϊον 'Αντωνίου Στυλια
νοϋ, Λεμεσός.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ Β !ΟΝ
Νικ. Λάζος, Γλυφάδα.
Παν. Μπαλης, 'Αθηναι.
Δημ. Ντουφεξης, 'Αθηναι.
Δημ. Ταπάλης, Θεσσαλονίκη.
ΒΙΒΛΙΛ
ΠΟΥ ΕΛΑSΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
Φίλιππος Φάλμπος: •ο Φραyκομαχα
λας. 'Αθηναι 1970.
Σόνια 'Ολλανδέζου: Κοινωνικά θέ
ματα. 'Αθήνα 1968.
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Τάκης Μ. Τσιάκος: Περί-ττατοι κι' έ-ττιστροφές
(Ποιήματα).
'Αθηναι
1970.
Λέανδρος Ν. Μίχας: Τά Τάταυλα, δ
ιστορικός λόφος rrης Πόλης. 'Αθη
ναι 1970.
Πέτρος Ν. Γουνο:ράκης: Καί οί κρι
ταί κρίνονται. 'Αθηναι 1970.
Εύάγγελος Σ. Σταμάτης: Φιλόγε
λως, 'Ανάτυ-ττον, 'Αθηναι 1970.
Μαρία Μιχαήλ - Δέδε: 'Η ποίηση
των ,Ερυθροδέρμων. 'Ιωλκός 1970.
'Ανησυχιες
Θανάσης Τσακιρίδης :
(Ποιήματα). 'Ηράκλειο 1969.
Γιάννης Μπαρμπαγιάννης: Μας χω
ρίζουν τά σύννεφα. Πειραιεύς 1970
Χρηστος Βουνας: Τά τιμημένα Κε
φαλονίτικα ράσα. Πάτρα 1970.
Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης: Λαο
γραφικά 'Αδριανουπόλεως καί -ττε
ριχώρων. 'Ανάτυπον 'Αρχείου Θρά
κης. 'Αθηναι 1970.
Παντιακή
Γιάννης Γαλανοματίδης:
Μοuσα. 'Αθήνα 1970.
Μαριέπα Λομπιάνκο: 'Άλικα Γράμ
ματα (Ποιήματα) 1967. Ρυθμικοί
Στοχασμοί (Ποιήματα), 1970.
Μαίρη
Μπουσμπουρέλη :
Δελφικοt
'Αντίλαλοι
(Ποιήματα).
'Αθήνα
1970.
ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ
Σμύρνα (Σεπτ. 70).
Σάλ-ττισμα
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('Οκτ - Νοφ. 70).

Κρίκος (Λονδίνου) (Σεπτ. 70, 'Οκτ.
70).
Δασικά Χρονικά (Σεπτ. 70, Όκτ. 70)
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δος (Αϋγ. - 'Οκτ. 70).
•ο Κόσμος της Ψυχης
Νοέμ. 70).

'Ελλά

('Οκτ. 70,

'Η χαραυγή της 'Αληθεί:χς
70).

('Οκτ.

Προlαλήματα (έκκλησιαστικά - κοινω
νικά) ('Οκτ. 70).
Δελrrίον «Πρακτορείου Πνεuματικης
Συνεργασίας» ('Ιούλ. - Αϋγ. 70,
Σεπτ. - 'Οκτ. 70).
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ΙΟΡΔΛΝΗΣ Λ ΟΡΦΛΝΙΔΗΣ
ΠοσειδίίJνος 51 - Π Φύληρον

-

'Ορίζοντες ('Οκτ. - Δεκ. 70).
Πρωτότυ-ττη Φιλολογική 'Επ.θεώρησις
(Σεπτ. - Όκτ. 70).
Διεθνής Συνεργασία ('Οκτ. 70).
Νέα Σύνορα ('Οκτ. - Δεκ. 70).
Πνευματική Κύπρος ('Οκτ. 70).
'Ηπειρωτική 'Εστία

('lούλ.-Αϋγ. 70).

•ο Φυσιολάτρης (Δεκ. 70).
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αναyνωσ-ιnς
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,

μας yραφει ...
'Αξι6τιμε κύριε Διευθυντά,
Σέ μια έποχή, οπως ή ση,μερινή,
δπου -ώς μας βεC,αιώνει δ Συρέ
<ι:ή συστηματική άρνησις της ψυχης,
της διανοίας καί του θεοϋ στολίζσν
ται μέ έκφράσεις οπως ύλισμός, θε
τικισμ6ς, νιχιλισμός», άλλα καί δπου
δ Δογματισμός καί ή πνευματική κον
τοθωριά τυφλώνουν τούς άνθρώπους·
σ' αύτόν τόν κόσμον «του ψεύδους,
του πεσσιμισμοϋ καί του έγωισμοϋ»,
δπως τόν χαρακτηρίζει δ Μάξ Νορ
δάου· σέ μια έποχή, πού ή γνησία
πνευματική τροφή τόσο σπανίζει κα
θόσον στόν Τύπο καί στίς 'Εκδόσεις
κυριαρχοϋν τα θέματα έκείνα πού κο
λακεύουν τα κατώτερα Ιiνcπuκτα αύ
τοϋ του έξελισσομένου δντος του ζωι
κοϋ βασιλείου, έκείνα πού άποσκο
ποϋν νά διεγείρουν ο;vι δ πολιτισμός
καt ή θρησκεία προσεπάθησαν έπί
αίωνες νά χαλιναγωγήσουν· σέ αύτή
τ'ήν έποχή, ή πραγματικά τεραστία
πνευματική σας προσφορά (ή δική
σας καί των συνεργατων σας) στό
εύρύ άναγνωcπικό κοινό άποτελεί μία
παρηγοριά καί ενα παράδειγμα πρός
μίμησι· τό δέ περιοδικό σας μία δα
σι, πού Ιiχει αύτή την μοναδικότητα:
νά δίνη άφθσνο τόν γλυκό χυμό καl
τό θεικό νέκταρ σ' έκείνον πού νοιώ
θει εντσνα τήν άνάγκη vά ίκανοποιή
ση τήν δίψα του για μάθησι καί έρευ
να η θέλει νά παραδοθη στή μέθη της
ψυχικης άπολαύσεως, πού φέρει πάν
τα ή μελέτη τέτοιων εργων.
'Εμείς, οί •άναyνωσται του «'Ιλι
σοϋ» άποτελοϋμε μία τάξι έκλεκτων·
άνθρώπων οί δποίοι δύνανται νά ά
ψομοιώσουν τίς άλήθειες του 'Εσω
τερισμοϋ, του άποκρυφισμοϋ καί της
φιλοσοφίας -πού κατά κύρισν λ6γον
άποτελοϋν τό ύλικό του περιοδικοϋ
άτόμων τα δποία μποροϋν νά άντιλη
ψθοϋν τα προt!>λήμοπα των θεοοόφων
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μυημένων της Δύσεως οσο και αυτα
έκείνων του 'Ανατολικοϋ έσωτερισμοϋ,
άνθρώπων πού εχουν τήν ένορατuκή
ίκαν6τητα vά διαισθανθοϋν τ'ήν άπει
ρη πολλαπλότητα των έκψραστικων
συστημάτων της θρησκείας, της 'Η
θικης, της Φιλοσοφίας καί της 'Επι
στήμης «σάν διαφορετικές μορφές έκ
φράσεως της ίδέας μιας παγκοσμίου
ήΘικης τάξεως καί μιας μεταφυσικης
πραγματικότητος»
Δέν δύναται δ καθένας νά νοιώση
τίς άλήθειες του περιοδικοϋ: θά τίς
διαστρε5λώση. θά μιάνη καί θά κη
λιδώση τά Μυστήρια. θά βεC,ηλώση
και θά συλήση ο,τι ή άτελεύτητη σει
ρά των Μυστων ολων των αίώνων
προσεπάθησε νά κρύψη εύλαC,ως κά
τω άπό τα ΣύμC,ολα.
Καί ομως «μέσα στων θνητων αύ
των τό τα:πεuνό τό πληθος» (δπως λέ
γει δ Μπωντελαίρ) πού κινείται μέ
σα στό σκ6τος, &π:άρχει ενα άλλο
Ίτληθος, πού κατορθώνει νά προσανα
τολίζεται πρός τήν 'Ανατολή, πού μό
λις διαφαίνεται μέσα στή νύκτα ζη
τωντας Φως - σημειώνει δ Πώλ Σ.
Ζαγκότ, δ Διδάσκαλός μας. 'Υπάρ
χουν πολλοί μυημένοι πού άγvοοϋν
τό περιοδικό «'Ιλισός», δπως &π:άρ
χουν καί άλλοι πού ή φιλοσοφική
τους ώριμότητα καί ή πνευματική
τους εύρύτητα μπορεί νά άγκαλιάση
τέτοιες άλήΘειες.
Σ' αύτούς, λοιπόν, πού &π:οσυνει
δήτως ζητοϋν τό Φως, σ' έκείνους πού
άναζητοϋν τήν 'Αλήθεια πίσω άπό
τήν φαντασία καί τήν πραγματικό
τητα δια μέσου της έπιφανείας, σέ
δλους αύτούς έπιC,άλλεται νά κατα
στήσωμε γνωστή τήν ϋπαρξι του
«'Ιλισοϋ».
Πόσο έπιθυμητή, έξ άλλου, δέν εί
ναι μία γνωριμία καί έπικοινωνία με
ταξύ μας (μέσ� του περιοδικοϋ «'Ιλι
σός»)' μια άνταλλαγ'ή γνωμων, μιά
πνευματική φιλία καί μία ψυχική έ
παφή δια μέσου του Λόγου καί της
άλληλογραφίας; Πόσο χρήσιμο (γιά
μας τούς νέους tδlως) δέν θά είναι
νά γνωρισθοϋμε μέ συνομηλίκους μας
καί πρεσC,υτέρους πού εχουv τίς ίδιες
άντιλήψεις, τα αύτά διαφέροντα, τήν
ίδια βιοθεωρία καί κοσ,μοθεωρία;
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Τό ,τρόl!>λημα αύτό ----'Ιtpό<!>λημα
,τολλων, νομίζω, άναyνωστων- μπο
ρεί νά λυθη
ή διεύθυνσις τοϋ «' 1λισοϋ» θελήση νά κάμη αύτή τήν
καινοτομία: ώρισμένες στηλες τοϋ ,τε
ριοδικοϋ νά άψιερώνονται γι' αύτόν
τόν σκσπό της συνεργασίας, της έ,τι
κοινωνίας και γνωριμίας των άνα
γνωστων. Ποιός ά,τό μας δέν εχει
ά,τορίες γιά τήν μεταφυσική; Καl
,τοιόν δέν ά,τασχολοϋν διάφορα φιλο
σοφικά ,τροl!>λήματα; "Αν διατυ,τώ
σωμε αύτές τίς ά,τορίες, αύτά τά
,τροl!>λήματα στό άγα,τητό μας ,τεριο
δικό (ύ,τό μορφή έρωτήσεων) θά εύ
ρεθοϋν -είμαι βέl!>αιος- άναγνωσrrαι,
,τού θά δημοσιεύσα.ιν την γνώμη τους:
ε!ναι μία ένθάρρυνσις της άτομικης
,τρωτοl!>ουλίας. 'Ε,τιGάλλεται, λοι,τόν,
μία άνταλλαγή διευθύνσεων, όνομά
των και ά,τόψεων μειrαξύ των άγνώ
στων φίλων μας.
'Ως ,τρός τό ,τεριεχ6μενο τοϋ ,τε
ριοδικοϋ, αύτό άντα,τοκρίνεται ,τλή
ρως στά διαψέρονιτα ένός μυημένου
στις άπόκρυψες έ,τιστημες και ένός
γνώστα.ι της φιλοσοφίας. Τό ,τεριε
χόμενό του είναι καθαρως θεοσοψι
κό, μυστικιστικό, ,τνευματικό: καί αύ
τό είναι τό ,τιό σημαντικό του ,τροτέ
ρημα. Κανείς δέν θά έ,τιθυμοϋσε νά
βγη δ «'Ιλισός» εξω άτιό αύτά τά
,τλαίσια.
Λόγ({J δμως της άπεραντοσύνης
των προGλημάτων πού άντιμετωπίζει
δ 'Εσωτερισμός, άρκετά διαψέρονιτα
και ζωτικά θέ.ματα -σάν αύτά πού
θά άναψέρω πιό κάτω- δέν άνεmύ
χθησαν στό πc.pιοδικό (έξετάσθησαν
σέ παλαιότερα τεύχη;) . 'Αλλά θέμα
τα, δ,τως αύτά της ψυχικης άγ:uγης
(π. χ. ή ανάπτυξις της αύτοκυριαρ
χίας, της αύτεμπιστοσύvης, της θε
λήσεως, της μνήμης κ.λ.π.) ά,τό τή
μιά μεριά και προGλήματα της ψυ
σικης άγωγης (γυμναστική, διατρο
φή, ϋ,τνος, ύδροθεραπεία κ.ά.) ά,τό
τήν άλλη παρουσιάζουν τεράστιο
διαψέρον έξ αίτίας της πρα'<τικης
τους σημασίας. Προσέτι τά θέματα
της ψυχολογίας (ύ,τνωτισμός, ύ,τοl!>ο
λή, θεωρίες τοϋ Φρόυντ, τοϋ ., Αν
τλερ, τοϋ Γιοογκ κ.λ.π.) δεν είναι
ξένα πρός τό περιεχόμενο και τό
,τνείίμα τοίί «' 1 λισοίί», καθόσον μάλι-
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στα, «,τολλές άλήθε,ιες τοϋ ά,τοκρυ
ψισμοϋ Ιίχουν έπαληθευθη μέ τόν έμ
-rιειρικό ψυχισμό». 'Αλλά και προ13λή
ματα τοϋ 'Ερμητισμοϋ και της Μα
γείας ---'Πρόκειται πάντα γιά τήν Λευ
κή Μαγεία- δ,τως ,τερl τηλεπαθείας,
ζωίκοϋ μαγνητισμοϋ, άστρικοϋ έπι,τέ
� καί άστρικοϋ σώματος, πλανη �ι
κης έ,τιδράσεως και ,τερl μαντικων
συστημάτων δύνανται νά καταχωρι
σθοϋν στίς σελίδες τοϋ «'Ιλισοϋ».
θά ίκανσποιούσα:με πολλούς άνα
γνώστας,
έπιχειρούσαμε μία βα
θμιαία μύησι πάνω στά θέματα αύ
τά. Τόσο ,τερισσότερο μάλιστα δσο
καλύτερα θά μ,τορούσαμε νά δώσου
με σέ αύτά τά άρθρα !ίνα χαρακτη
ρα πρακτικό και μιά γλωσσα και
όρολογία κατανοητή στόν άρχάριο,
χωρίς νά κουράζη τόν προχωρημένο.
θά είναι μεγάλη ή ίκανοποίησίς
μου νά δίνω -σέ περίmωσι πού θά
συμψωνήση καί ή διεύθυνσις- τ'ήν
συνεργασία μου τακτικά στό περιο
δικό αναπτύσσοντας θέματα σάν αύ
τά ,τού άνέψερα (,τ.χ. δ Μέσμερ και
δ ζωικός μαγνητισμός, δ Φρουδισμός,
ή Μαγεία κ.λ.,τ.) μέ μοναδική μου
,τρόθεσι νά άκτινοl!>ολήσω τήν 'Αλή
θεια. Και άκομη νά συζητήσω η νά
ά,ταντήσω στούς προχωρημένους, κα
θόσον είχα τήν τύχη νά μυηθω άτιό
νωρίς στόν 'Απροκρυψισμό και στά
,τροGλήματα της ψυχολογίας και της
φιλοσοφίας.
θά παρακαλοϋσα την διεύθυνσι τοϋ
«'Ιλισοίί» νά δημοσιεύση δλόκληρο τό
γράμμα του -αν καί μεγάλο, ,τρέ-rιει,
δμως, νά διαGασθη- καθώς καί τήν
διεύθυνσί μου, γιατί διατυ,τώνοντας
τίς σκέψεις μου σ' αύτό τό γράμμα,
γνωρίζω δτι άντιπροσω,τεύω ,τολλούς
άναγνώστας, πού δέν εχουν τά μέσα
η τόν χρόνο νά έκψραστοϋν. Καί ο
πως βεGαιώνει δ Ρομαίν Ρολλάν,
«κάθε φορά που μιλα ενας ά,τό μας,
ά,τό τά βαθη της καρδιας, γιά νά
έλευθερωθη, ή φωνή του τήν ίδια
στιγμή έλευθερώνει χιλιάδες άνθρώ
,τους πού σιω,τοίίν. 'Ακοϋστε, λοι,τόν,
δχι τη φωνή μου, άλλα τόν άντίλα
λο».
Θά σας ημουν εύγνώμων, κύριε
θελήσετε νά μοϋ άπαν
Διευθυντά,
τήσετε ά,τό τίς στηλες τοϋ «'Ιλισοίί:ο
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,του

θά είναι άψιιφωμένος σέ αυτην
τήν «συνεργασία καί γνωριμία των
άναyνωστων», ώστε έμείς πρωτοι νά
τήν άρχίσωμε.
Πιστεύσοπε είς τά είλικρινέστερα
αίσθήματά μου, ώς καί είς τάς άyα
θάς προθέσεις μου περί βελτιώσεως
καί διαδόσεως του έξαιρέτ υ καί μο
ο
ναδικου είς τήν 'Ελλαδα -ώς πρός
τό καθαρως 'Εσωτερικό περιεχόμενο
του- περιοδικου σας.
Θεσσαλονίκη, 14.10.70
Μετ' έκτιμήσεως
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Βασιλ. 'Όλγας 85, Θεσσαλονίκη

.

Καi ό ((ΙΛΙΣΟΣ))
απαν-ια

1) Εύχαριστουμε τον αyαπη
τό συνδρομητή, yιά τά κολα
κευτικc: λόyια του. Ή εύμε
νής κρίσις των συνδρομητών
και α αyνωστων έν yένει μας
ένθαρρύνει στό ερyο μας, πού
συνεπάyεται καί μόχθο καί
δυσκολίες. Δεν κρίνομε άσκο
πο νά έπαναλά�ωμε οτι
ό
«ΙΛΙ ΣΟΣ» δεν άnοτελεΊ έπι
χείρησι καί οτι κανείς από τούς
συνερyαζομένους στην εκδοσί
του δεν λαμ�άνει καμμία απο
λύτως ύλική αμοι�ή η άποζη
μίωσι, ύπό οίαvδήποτε μορφή.
Είναι μία ύ n η ρ ε σ ί α σ'
ενα ί δ α ν ι κ ό: την διάδοσι
της έλευθερίας της σκ,έψεως
καί της ανθρώπινης αδελφό
τητος.
2) Πράγματι, είναι χρήσιμο
νά διαδοθη πλατύτερα ό « 1 fΛΙ ΣΟΣ». Καί είναι, νομίζομε,
δυνατό. Έnαφιέμεθα καί πάλι
στούς φίλους μας, έν οψει του
νέου ετους, πού θά είναι τό
16ον του nεριοδικου.
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3) Ή yνωριμία μεταξύ των
συνδρομητών του nεριοδικου
είναι μία θαυμασία ίδέα. Ό
συνδρομητής, nού θά ηθελε
έπαφή με αyνώστους όμοϊδεά
τας-έρευνητάς, δεν εχει παρά
νά μας ypάψη νά δημοσιεΙJσω
με σχετική αyyελία, οπότε οί
έκ των συνδρομητών του «ΙΛΙ
ΣΟΥ» θά ελθουν σε έπαφή μα
ζί του. Περιμέναμε, μάλιστα,
μ ένδιαφέρον τ' αποτελέσματα
της αyyελίας του κ. Στεφά
νου.
4) Ή δημοσίευσις έπιστολων
των συνδρομητών με απορίες
κλπ. ηταν στό nρόyραμμά μας
εύθύς αnό τό πρώτο τευχος
( άνοιξις του 1956), αλλά έλά
χιστοι ανταπεκρίθησαν. Τό έ
nαναλαμ�άνομε: Δεχόμεθα εύ
χαρίστως έπιστολάς των συν
δρομητών καί θά nροσnαθήσω
με νά αnαντήσωμε σε κάθε α
πορία των. Φυσικά, παρακα
λουμε νά μας γράψουν τίς έν
τυπώσεις των άπό τό nεριοδι
κό, περιλαμ�ανομένων καί των
τυχόν μή εύμενων, nάνω σ' ενα
συyκεκριμένο θέμα.
5) Τά θέματα πού ένδιαφέ
ρουν ίδιαίτερα τόν κ. Στεφά
νου 1εχουν απασχολήσει τίς
σελίδες του περιοδικου, κάπο
τε καί κατά κάποιον τρόπο. Τό
1956 έδημοσιεύθησαν άρθρα
yιά τόν Φροϋδισμό καί την
σχέσι του (nιθανή) με την θε
οσοφία, yιά την σωματική καί
ψυχική ύyιεινή (του Ν. Σρί
Ράμ). Τό 1957 έδημοσιεύθη
άρθρο yιά την αστρονομία καl
την έσωτερικη φιλοσοφία. Τό

1970

473

1960, αρθρο yιά τlς έnικοινω
νίες με τό «ύ1tεp1tέpαν» ( του
Δημ. Ίωαννίδη). Τό 1960 άρ
θρο yιά τόν άποκρυψισμό έν
Φχέσει με τlς διαστημικές ε
ρευνες. Τό 1963 άρθρο ,τερl ά
,τοκρυψισμοG καl των δυνατο
τήτων ,του εχει. Τό 1964 έκτε
νες άρθρο yιά την Γιόγκα καl
άλλα nολλά.
Τά ένδιαψέροντα των nνευ
ματικων άνθρώnων, δπως εΤ
ναι ol συνδρομηταl του « 1 'Λ 1-

ΣΟΥ», εΙναι 1tολλα καl ,τοικί
λα. Προσπαθουμε νά τά καλύ
nτωμε, απο καιρου εtς και
ρόν, σε κάθε τομέα ,τνευματι
κων ένδιαψερόντων. Σχετικές
συνεργασίες των συνδρομητων,
δεν τlς άποκρούομε, ψθάνει νά
εtναι έντός των πλαισίων της
yνωστης ψιλελευθέρας τοποθε
τήσεως του περιοδικοG, δηλ. νά
μήν ά,τοτελουν δογματικές α
πόψεις, καl νά εΤναι τεκμηριω
μένες έnιστημονικως.

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

8 "Αρτος
8 Ζυμαρ ικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς

ΖllΓΡΑΦΟΥ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1970

Ο << 1 Λ I Σ Ο Σ))
Εϋχεται πρός όλους τούς φίλους του
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
'Υγείαν - Γaλr'ιvnv - Πρόοδοv
διά τό Νέον • Ετος 197 Ι

*

cc I ΛΣΟΣ))
I
έτους 1966 σελίδες 342
))
))
))
1967
390
))
))
))
448
1968
))
))
))
424
1969
))
))
480
))
1970
Ο

CCJΛIΣOΣJJ άvταποδίδει

τnv ύποστr'ιριξι των φίλων του

*

Γ IΑ

το ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

Ο (( 1ΛΣΟΣJJ
I
προσδοκα

1. • Εγκαιροv άvαvέωσιv τnς συvδρομnς των φίλων του.
2. Προσπόθειαv διευρύνσεως τοϋ κύκλου των συvδρομnτωv.
3. Παραγγελίας Έπιλογωv Τριετιωv 1956 - 58 καί 1959 - 61

1970

475

Σελ.
Άντ. ·Αδριονόπουλος

Γνώσις - ΠρδΕις
·ελληνική Βιοθεωρίο

91
190

Κ. Γ. Άθονοοόπουλος

Καθ. Γ. ΠοποχοτΖη «Είσογωγή στήν κοσμο
θεωρία μιδς μεγόλης έποχης στή Δύση» 271

Παν. · Ανογνώστου

·Η ήθική της άκρεοφσγίος

318

Σοφία "ΑντΖοκο

Ό «Πρόγονος» τοϋ κ. 'Άγγ. ΤερΖάκη

265

«Θωμδς ό δίψυχος»

364

Relena Blaνatsky

·Η, Μετενσάρκωση

241

G. Vriatore

Κληρονομικότης κοί Μετενσάρκωσις

196

Φώτος Γιοφύλλης

Μιλάει ό άστρονούτης

Αίδ. Ζ. Γουγούτος

Ποιός θά σκοτώση τούς βρυκόλοκες;

Τό σκυλάκι

Ρένα Γρυποίου
Ζέπο Δούκα

·ο

307
57

Γκάντι ατούς άθονάτους

166

Ό 'Αττίλας της Πολ. Διαθήκης

374

Τό γεφύρι της άγάπης

442

Ύμνος οτήν ·Αρμονία

443

'Η άλυσίδο

260

'Αγάπη, ανθος μυροβόλο

445

Ίω. Δρίβο - Μοροβελίδου: Μάννα

· ι ω.

82

Καλησπέρα

125
256

Τά προβλήματα της νέος γενεδς

54

Μαρία Σ. Θεοχόρη

Ένας βυlοντινός βίος τοϋ Βούδδο

39

Αiμιλίο ϊβου

'Αττικά 'Επιτύμβιο

Θεοδωρακόπουλος

Δημ. Ά. Ίωσννίδης

86

'Ανάμεσα Γης κοί Ούρονοϋ

249

«Προμηθεύς Δεσμώτης»

347

· Αστρολογία
Ή 'Αρόη

13
83

·Η 'Ολυμπία

161

Ή έσωτερική παράδοσις

257

Τό Άσκληπιείον της 'Επιδαύρου

335

·Η ΠνευμοτοδοΕίο

429

476

1970
Σελ.

Άντ. Κανακάρηc:

Τώρα τί ώφελεί...

Κων. Κιτρινιάρηc:

Ό ποιητήc: Σέλλεϋ
Έπιφανείc: Χριστιανοί Έλευθεροτέκτονεc:

207
91
415
20

John Ooats

Εύκαιρία στ,ή lω'ή

Νανά ΚοντοΟ

Ή Νίκη τοΟ Παιωνίου

138

Γύρνα σέ μένα

444

ΚρισναμοΟρτι

Διαλογισμόc:
Τό πρόβλημα τοΟ φόβου

26
182

Διαλογισμόc: καί όνειρα

237

Ή άναlήτησιc: τηc: Άληθείαc:

439

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου : Άνάτααη

260

Άνδρ. Λασκαρατοc:

331

Ό καινοτόμοc:

Κωστηc: Μελιαααρόπουλοc:: Τό δρα μα τοΟ Γολγοθα

96

Ή μεταρρύθμιση τοΟ Άμένωφι - 'Ακενατών 432

Μ. Moore

Σύμβολα καί θρΟλοι στό πνεΟμα των Χρι-

Ήλίαc: Ν. Μπερηc:

Είσαγωγή είc: τόν Πλάτωνα

102

Π. Μπελούσηc:

Πρόc: τήν Γνώσιν διά της Άρετηc:

261

Σαρ. Παυλέαc:

'Αδελφική Μουσική

στουγέννων

385

25

Ή έρημιά τοΟ ΘεοΟ, Πρόνοια καί μοναΕιά, Τό άγκάθι
'Επιστροφή ατή θάλασσα

100
179

Πόσεc: ήμέρεc:..., Γιορτή θά γίνη ό κόσμοc: 225
Ύμνοc: στήν 'Αφροδίτη, ό έλευθεροποιόc:
·· Αγγελοc:

346

Ή καθαρίστρια, 'Αγκάθια

436

Σ. Πεσσάχ

Ζητώνταc: τήν εύτυχία

11 Ο

Ν. Σρί Ράμ

Στήν πορεία τηc: lωηc:
Ή Έπικαιρότηc:

11
167

Εϋελπιc: Ρόνοc:

Αίώνιο Πάλη

444

Χρίστοc: Ά. Ριlόπουλοc:

Ό όνθρωποc: άπό τό Κίεβο

139

Βασ. Pόloc:

Ό Μυστικισμόc: τηc: Άναγεννήσεωc:

J. Ro tand

Σκέψειc: ένόc: άνθρώπου τοϋ χθέc:

Φραντlέσκα Στελλακάτου : Διάστημα καί Θρησκεία
G. Farthong

.Η Θεοσοφική 'Εταιρία

44
6
176
121

1970

477

Σελ.
Άπόστ. Φωτόπουλος

· Ασκληπιός

172

Όρφεύc:

339

Μ. Haeys

Τό φυτά σίσθόνονται

123

Τεκτονικό

Ή Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου
'Αθηνών περί τοϋ Τεκτονισμοϋ

33

ΆλέΕ. Τιαιόπουλοc:: Τεκτονισμός και Έκ
κλησίαι

62
Ό «Σωτήρ», ό «ΙΛΙΣΟΣ» καί ό Τεκτονι
σμός
115

Ζαν. Γουγούταc:: 'Εκκλησία καί Τεκτονισμός 118
ΆλέΕ. Τιαιόπουλοc:: Άντιτεκτονικοί παραλογισμοί
227
'Υπόμνημα τοϋ Τεκτονικοϋ
πρόc: τήν Ί. Σύνοδον

'Ιδρύματος

· Επικαιρότης
Τεκτονισμός καί Θρησκεία

322

403
406

Κων. Κιτρινιόρηc:: Έπιφανείc: Χριστιανοί
Έλευθεροτέκτονεc:
415

Χρίστος Ά. Ριιόπουλοc:
Τό νέα βιβλία:
John Α. Τ. Robinson: Τίμιοι μέ τόν Θεό, Ί. Βασιλείου: 'Ανγκόρ
Μιό Εωτική πολιτεία, Στόθη Σπηλιωτοπούλου: Τό παιδί μέ τό λυ
χνάρι, Νικ. Π. Μέντη: Ό όσύλληπτοc:

49

Όλγας Βότση: Κρύπτη καί Σύνορο, Μαίρης Βλαχοπούλου: Χα
μένο όπέραντο, Αίκατερίνηc: Τσόπελα: ·ορεc: σιγηc:, 'Ηλία Σιμο
πούλου: Τό ρόδο τηc: Ί εριχώc:, Β. Η. Βογιατιόγλου: Οί έΕόριστοι,
Ά. Περνάρη: Περιτελλομέναιc: ώραιc:, Κώστα Πηγαδιώτη: 'Αγνώστου διαμονηc:, Ν. Σρi Ρόμ: Αί βαθύτεροι οψειc: της ιωηc:
208
Διαλεχτηc: Ζευγώλη - Γλέιου: Τό δυό Φεγγάρια, Ρίτας Μηλιώρη ·
Τό πορτραίτο της Κυρίας, Γιόνου Γεωργοπούλου: Τό τραγοϋδι τοϋ
Γυρισμοϋ, Άναστάση Βιστικίτη: Σονέττα, Κώστα Γ. Μίσιου: 'Εω
θινό, Λούλαc: Δ. Κωνσταντινίδου: Κϋμα τηc: σκέψης μου, Μaριαc:
Κ. Δέδε: 'Ομιλίες μέ τή Σελήνη, Γ. Μ. Πολιτόρχη: Γνώρισα τόν
Πειραιδ, Ήρώc: Λαμπίρη: Μέρες καλοκαιριοϋ ,Γ. Θ Θωμσίδη
'Απομνημονεύματα ένόc: λυκόσκυλου, Δημήτρη Βαλσσκαvτιη ·
368
Ποιήματα
Φιλίππου Κ. Φάλμπου: Ό Φραγκομαχαλδc: της Σμύρνης, πρωτ.
Γεωργ. Πυρουνόκη: Έκκληση - Πρόταση, Σ. Όλλανδειου Κοι
νωνικό θέματα, Είρήνηc: Παναγη - Τσούλλη: Τοϋ πολέμου, Γιώργου
Βλαχοδημητρόκου: 'Αδελφοσύνη, Ίωόννου Στόμου: Νέρων, Τόκη
455
Τσιόκου: Περίπατοι καί 'Επιστροφές

478

1970

ΔΙΑΦΟΡΑ
Στόχοι 15ου ετουc:
'Ελέχθη... κατά τήν δεκαετίαν τοϋ '60
Ή δεκαετία τοϋ '70'
·Αψήφισαν τίc: άντιΕοότητεc:
Τό «Παιδιά τοϋ Ντέ Μολαi•
Σοφία των αίώνων
Πλήρωνε τά χρέη σου!
Πυραμίδες καί Σφίγγα
Κατασκήνωσιc: άκροατών τοϋ Κρισναμοϋρτι
•Αουροβίλ, ή πόλις τηc: άνθρωnότητοc:
Ή φωτοούνθεσιc: ώc: πηγή τηc: τροφηc:
Τό 94ον Παγκόσμιον Συνέδριον τηc: Θεοσοφικηc: 'Εταιρίας
'Αφιέρωμα οτήν παγκόσμια «"Ημέρα των Ζώων»
Εύχαί τοϋ Ού Θάντ γιά τ,ήν Παγκόσμιο · Αδελφότητα
Τά 'Ηνωμένα "Έθνη καί ή Έλ. Μnλαβάτσκυ
1970, Διεθνέc: ετοc: Παιδείας
ΙΛΙΣΟΣ - Έnιλογή 1959 - 1960 - 1961
Γένεσιc: - Τελευταίον Κεφάλαιον
Έναc: όναγνώστηc: μϋc: γράφει
Καί ό ΙΛΙΣΟΣ άπαντα
Νεκρολογίαι: Στ. Κομνηνός, Γ. Μαργαρόπουλοc:
Τϊτοc: Πέππαc:
Γεώρ. ΓαραντΖιώτηc:
Δημ. Ίωαννίδηc:

Σελ.
3,
4
7
56
58
181

120
126
180
187
198
250
307
392
393
396
399
435
47Ο
,
472
70
159
301
467

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ:
ΚινεΖική Σοφία, «Τά μωρά τοϋ κόσμου έΕελέΕατο ό Θεόc:»

148

'Επαφή μέ τό Θείον, Τό «Πιστεύω» ένόc: χίπnυ, Προβλήματα τοϋ Κλήρου

200

'Αστρονομική θεώρησις τηc: ήμέραc: έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα, Ή βασιλεία
τοϋ 'Αντίχριστου, Τό φαινόμενο τηc: βίας

275

'Αγράμματοι Άρχιερίσκοι, Συγκέντρωσις θρησκειών γι,ά τήν είρήνη,
"Εκθεσιc: άντικληρική γιά τό διαlύγιο, «Τό βλέμμα τοϋ 'Αδάμ»,
'Ιεράρχαι πού Ζοϋν 300 χρόνια πίσω, Παράδοσις καί κανόνες περί
ράσου καί γενείων

353

Ή Βασίλισσα - Μήτηρ Φρειδερίκη περί θρησκείας καί κλήρου, 'Υπέρ
καl κατά τηc: θανατικηc: ποινηc:, ΈνδείΕειc: περί Μετενσαρκώσεως

447

Χρονικά

71, 151, 215, 289, 375, 461

ΜεταΕύ μαc:

78, 158, 222, 302, 382, 468

1970

479

i
i
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Μόλις

ΚΩΣΤΗ

έκuκλο φόpησε

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙ-ΙΤΙS
Το

βιβλίον της σοφίας

Β' εκδοση, αναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον

μόνον δρχ. 70

είς τα γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
Τό καλύτερον δώρον δια τας εορτας
'Αποστείλατε ταχ)κήν επιταγήν δια νά τό λάβετε τα
χυδρομικως είς την διεv&υνσιν που {}ά άναγράψετε
είς την επιταγήν.

::::::::::u:::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::::u::::::m:::n:m::::::::::::::::::::::
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''

ΙΛΙΣΟΣ,,

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
·Εκαστος πανόδετος τόμος

•••
••
•
•••
3
Δια τους συνδρομητας εξωτερικοϋ $
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Δια τους συνδρομητας εσωτερικοϋ Δρχ. 70

Ιι

Τό ώραιότερο δώρο
γιό τήν Πρωτοχρονιά

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων
είς σελ. 2 έξωφύλλου
(' Αποστέλλονται έλεύθερα ταχuaρομικων τελών}
••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Συνδρομη 1971 δρχ. 60 (έξωτερικοϋ 75)
• ολοι οί συνδρομηταl έσωτερικοϋ εχουν δικαίωμα
νά άγοράζουν τούς τόμους έπιλογης
Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958
Β' Τριετ(ας 1959 1960-1961
εκαστον προς δρχ. 70 άντl δρχ. 90
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!
1

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Αποκρυφισμος καi Μυστικισμος αδ. 25 δεμ. 40
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α
Είσ αγωγη

στη

αδ. 50 δεμ. 70

Θεοσοφία

Τά Βήματα της Φιλοσοφ(αι; .

•

αδ. 60 δεμ. 80

•

αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) Β'εκ
δοση άναθεωρημένη 1970

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

-.ι:,

δεμ. 70

631.675-926.963

ΑΙΟΛΟΥ
70· ΤΗΛ. 312.322 • Α ΘΗ ΝΑΙ
· ΦΙΛ ΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘΗ ΝΑ 1
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

