Ούδεμία ϋπαρfις δύναται
vά είναι εύδαίμωv,
έάv δέv είναι άνεfαιρέτως
δλαι αί ύπόρf εις εύδαίμοvες
ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
Πρέπει νά καλυφθη τό μεγάλο χάσμα
μεταξύ τοϋ ήθιι<οϋ νόμου ι<αi τηc 6ίαc
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟΝ «ΠΑΡΝΑΣΣΟ»
Ύπό ΙΩ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γεν. Γραμμ. Άκαδημ(ας Άθηνών
Μετά. τήν α:rοερίyρα.πτη ά-νθρω
ποrι<.τονία -οϋ Β' Π αγχιοσμιίου πο
λέμου, δ πα.yχ,άσμιος 100\θο; γ:ά.
μια. γόγ:μ.η ιείρή,νη ώδήryφz τούς
ήyέτα,ς της .έποχης έΥ.είνη,ς vά. ί
δρύσουν τά. Ήγω,μνα. "Ef)vη. Ό
θlzqιός τω
· ν 'Η�ωμιένω"Ι 'Εθνών θά.
εfχει ν ώς ά.ποστολή να. λύη τίς
αιια.φ,οpές μ,ετα.ξύ τώγ ειθνων μ)έ
τον διά»..ογ ον, μέ τον λσrοv ¾:Χ.ί
οχ1ι μι! -ο ιemα..θί, το δποίοrι ποτέ
�εν λύlει "I.JfJ,WNα. 'Ιt)pό6ληψι., α.λλά

γ.εννά!Ξι πά,,;τοτιz νέια, προ6λήμ,α,τα..
Μ0σια, λσ�πον ά.πο τούς ιποτα.μούς
του αΧμαιτος τ.οϋ Β' Ιlα..yχ,οομ.ίσυ
πολέμου, δ &ποίος ε!tς 8,τ: άιφοpa
, 'Αμ,φ�κ,λλ1ν
τ , v Ε'υρω, πτφ κα.ι, την
διέν -ητο τίποτ,z άλλο 1tαpα. έιμρύ- ·
λιος παλο,μος, 1φοηλ>θz i) tδέ,α, τού
'Οργ�α.v:σμιοϋ τW"ι Ήνωμέγωv Έ
θ,γών. Είνια.ι λο:ΙΠ'όν μ:α. bδέα. με
yά.λ η γενν-ημένη &.100 τή'Ι πpα,yμα.
τι-χ.ότηιτα., διέν ,εfνια.ι δηλαιδη μία
αψηρημένη , ίδ0α.. Εμ,εϊς οί 'Έλ-
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λ η1νιες γνωρ(Ιζαμ1ε.ν άιπό τήν ί,σιτο
ρίΙαιν, μ,αις τί σryι..1ιαιί γοο,ν α! �μ,ψύ
λιο ι πόλ
, φ,οι. Γι>Χ.τί τi &?:λ.ο ήταν
οι πόλ ,μ,οι μ,ετ,α..ξύ των ά.ρχα.ίιωΙV
έλληνικων πό,λεω�ι Χα.ί ιδf.α,ιτέpως
οι ιπόfλ,εμοι 1..1ιετ,αξι ύ 'Αrθηνων κα.ί
Σ-πάιριι-η;ι , πα.ρά. 0μ.ι φύ-λιοι πόλιφο:,
οί δποίοι •ΙJα.ί �}�ήγφα.ν τελιrι,ως
στήv όιποοούλωσ• ι τr;ς Έλλά:δος
ά.ιπό τήν Ρώμη;
'Αlπό τήν τρ,:ry�κή πείρα. των
ε,, μ,φυιλrι'ιω,,� πολ'ΕJμω,v πpDε' ιΧυψ ε Υ.ατά. τήγ ά.ρχια.ιbτητα. ή bδέα των
ά,μ,φ:Χτvονιων, δ λαδ+, της δμο
σπονδί.ως 1t1zp. ισσσt'έψων πόιλιεων.
Ή σ.που·δα.ιάτιερη δlέ ά.πό ολες τίς
, ψικrι:υανι,, ες J;
� εινη
,
'Τ
00\
ιιcJrJ.'I �Υο
ΠΟU' ει�Ε τήν έ1δρα. τηις εις τούς Δελ
φούς. ' \.λλά. στους μ,ετα.γε.νεστέ
ρους χρόνου:; ·ή οομ;φικ-υανία. α.u
τή ·ιJ,:,.τήντ :;1ε άntλό οργα.νο σs:ά
χέρια. των ισχυρών, η χ.αJί έιχαρα
κτη,ρίlζετο ώς «ή σ
ι w:ά. των Δελ
φών». Τουτο 5μως δέν μ,ειώvει
γ,αιθόλιου τήν σημα.σ�iαΝ πού είχε δ
θizσμ,ός -των άiμφικrι:υονιων κα.ί
του-ο ,οΙ:όrcι κ,:,.ί δ θεσμός αυτός
ήταν έξα..γόμενΟΙν της 1οεί,ρα..;, τω·ι
διεt• "Ιών κ,αί των ΠΙα.θημά:tων τω'ί
προιyόrιω-ι μα..ς άιπό τ�ύς έμ,φυλίου;
πολέμ.ους.
Ή σύγχρο,ιη μ,ετα..πολ,ε,μ.ική σ.'Ι
θρωιπότη:; παθεr ϊ τήν , είρή·ιφ rι,αί.
δ πόθος τηι; αιύτός ένισχύ,εται από
τά. ά.-rοόλυτα.. σύγχραν'α.. μέι�α. της
y,α.τα.στρ φης. Ό ση,μ,ερι·ιός α:ι
θpωιπο; εχιει -ήν δύΨχ.,μι'Ι ν?J. κα.
ται:πpέψη -ό πάΝ, νά άιψα.'1:Ιση ά.
κόμηι 'hαJί τον πλα.νήτην, έ.πί του
δποίου τό!'Ι έτσοοθέτησιεν δ Θεό;.
ο'
' οποια.ν
'
ΤΗλΔιrε -.;,1 στιγμη' Χα.τ,α..' την
�v{)ρωrιτος εΙ,�α..ι όποχριεωμένο; νά
χωρίση ciιτό τό διποίον μ.ιπορεί νά.
κά:μη κ,α.ί έχ,εί νο τό δποίοrι πρέ
ΠΙει γά, ΜΧΙμ.η. Ή τεχνιΥ.ή των δύ0

0

·ισ,ι..1ι:ς φα..ί�)ετσ.ι νά. εrνα..ι π,ρά-yμ,α
τι άιπιφιόlpιιστη κα..ί 1) νο,μιο,τέ:λ1ειά:
-η.; οιχως τον ψl'�ι.ο ,ε.'Κλιεγχο ειναι δυ ιι'J.:ϊ.όν νά δδ ήση ισz &.
πα..ίbια αmατε.λέσμα..-τα... Ε.Ινα.ι ή
πρώτη φορά στήν !στορί1α, τού ά,ν
t Qς νόθρώπου παύ μόνον δ -ήθitκ
μος ει ,ηι ruυ<vα.το.ν να. τοJ'/' σωση
ά.πό τόv ά. α,,ιιΟ'\.W'. "Αλ'λατε δ ή&:
κός νόμος έφαJί�ε.το ά.ψηρημένος.
.ι.η,μ,ερ,. ειν,.: συyχ,εχ,ρ:1μ,ε.Ίος y,α,ι
&:ποτελεί τή'i μ.ιό ιη διΥλ,είιδ·α.. iσφα
λεία.ς του άνθρώ-rουυ. Την μ ό, ,νr
διέξοδο ά.πrό -ήν μέλλοοο:Χ &ν,ε-rο'α
νόρθ' ωτ, η ΥJα..τcι.?tpοψή.
'Από τή·ι άνοοyκη λοι,πόν α.ύτη
προέΥJυψε δ θεσμό; των Ή-ι-ωμιέ
'Ιωv 'EθvGJ"Ι, δ δποίο; ΥJαταιδι χ,ά,
ει τή,ν βία. καί εtσά-γει τον δ:ιάλοy,o μετα.ξ,υ των
- λ 'ΥJων
- για..' τr;v
' -ε.1οιλυ1σι των δ:α.φοpων -ων. 'Όμως
διz ν σ;pκε, ί ή θεωρητική κ,α.τχ
, δ[,κη
της βίιας. Άπα:τιεϊ:1:10:,: κ,α.ί ·ή Ύj'θι
ΧΎ) άνcι.σ-ολή
δ.πό πpά.ξεις πσύ εμ
r
ιιεσσ, διαοιοpώσΧΟtΝ την ,Jα..ταδί
χη ,.ύτήv της βί7J:; χ,α.ί ετσι ύπο
·ιομεύουν τό εργον της �εtρήνη,:;.
Κα..ί έδω ά.κιp:βως εΙναι τό σ.δύ<vα.
το ,σημ;είο του ΟΗΕ, δτι, ε'ιω δημοσι, � οι"λ � τ�' μ,ε,..,ι:η τοcι �η.ι\ προ, οο·ι
πα.·ιτο:; -α.. υ:1χ_υρα χ,7.τ,:Jα:rι.α.
τψ χρ- σι τη; βία..:; γ:ά τήν έπιί
λυ1σι τω'/ δ1:,σ,ψοpωv μετα,ξύ των
Ε'f}•;�ν, Υ,pυψά. %α..ί � γομ, ,αλό�Υfτ;
,
μ,ετερχο·ι�τα..: Υ.α..θε
μει:1ον yια. γα,
ΥJ1.τα.ισφα. τηγήσουv τήv κα.τ,σ.Jδίχη
'Υ,ύτή·ι.
ύτό :; zίvσ.ι δ λόγος πού
δ θεσμό :; του ΟΗΈ δl; ά.πέιδωισε
ως σή�εp'Υ.. τού :; 'Υ,αρπού :; πού
1Όpοσ'δοκ.ά ή '\.νΟρωιπότης, ά.ιφ' δ
τοο οδτο; ίδρύθη. Τούνα..γτίογ μ,έ
τά. σύ-yχ ρονα. μ,έσα. της τεχν:•ι<.ης
έ.κ'Υ..λλ:εργήθrι χα,ί έντό; %:Χί προ
παιντό; έ.χ,τός του ORE ιiπό μερ:
Υ.ά. τούλιάιχ �στο·ι εGνrι κ,α..ί μά:ιλ:στια
Τ
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υσχυ,pά., τόισογ ιπολύ το μίlσος Υ.n..ί ·ή ζωή του ι.χvθ.ρώπ.ο� καί ·ιά. συ
δ ψθόlνος, ωσrttε τοϋτο wι. α..π,ο,τ.ελή vειδ1 ητQ1W:rρουv 1μέσα. τους τόν
ω�χ_υpόrυα.ιrογ QΠ.λΟV εtς 1 χείρcι. - ήθικό vόμο, το α.yα.eόν, w οοt()ί�r,ι
ϊ;W"ί. Κα.ί οέv πρέ.πει γά, δ στά.ση πρέπιει νά &.'1tοτελή τόη ρυίθμιισ:τή
κ,α.νείς νά. ε'ίπη, &τι πια.ρά. τούς (J) τών ένεργ;ειών κ.αί τώ'i π,ρά.,ξεώΝ
ρα.ί'ους λιόyοος π.ού τόσο συχνά. ά. ,ω,γ_
Κα.ί φως τό χάισμα. 1μ.ετα.ξύ τciJ
κούο,γτα.ι ά.ιπο .έπίισημα. χιεί'λη, πο
γ ίστορία. της ά,,ιeρωm:ό�τ:η r'ιθ·κοϋ ν<Sμου, δ άποϊος εrνα.ι δ
τέ
τος <lιέν ύπάρχει τόσσν μίiσος κα.ί μ,ό•ιος α.γρα.ψος νόμος, γ:α.τί εΙνα.ι
δέv εκ.α..λλ:εργή\θη, τόσον πολύ το γραιμ,μ&ι:ος στήν ψυιχf,, κ.άθε ά.νfJpώ
μίΊοος ά.rιtό μ,φ:ιχ,ούς οσον στην ε ποu WΙto το χέ,ρι του Θεοϋ, καί
τη; β�α,ς, της ωμής ύ.λ,�κη,ς δυνά.
ποχή�Έξ ilλ.λου. δεν 1ίπά.ρχ,ει οομ, :- μ,εως εrνα.ι σήμερα. τόοο μ.ιεγά!λο
6-ολί!α. δτι στον -κ.οινων:.;οο κ.αί οί οοογ 'ΠΙΟ<tέ. Δέν εfνιαι βε6αιίως ύ
κονομ:-κο τομέα. δ θ εq.ι.Ι>ς -ώ., Ή π.εύθυνη ή έπ:m'ήμη οϋu ή τ�ε.
vιωμέ ιωv 'ΕJθ-,ώγ έ6:Jήf!�σιε π.cλ χvι%ή γιά. τό χά.φα. αuτb, αλλά.
λούς Ιλαοος %:'Χιί α.πiδωσε σηιμ.α.ν ύπεύlθυινοι είναι οί αν�θρωιπο:, οί
:;'UΙ)"",<Jεικρψένοι α.νθ� ρ, ωπ.οι. Ή ιπι
t': κ.ά. αιποτελέισιμια.τιο:. 'Fιπίlσης κ.α.ί
χ&τή άικάμ,η ή συνάιν·τηισ.ις έ.πί τό στήμη ·κα. λ ή τεχ'ι':Υνή rπροοοεύων
wτο τών έΙΚΙΠροσώπων δλιωv τώ•ν σιτ:όν 1001ώ ;α. μ,α.ς κ.αιί μάlλιιστα. μέ
),α.ών της γης α.π,ο,τελε, ί ενα. βη τερα.στ:α.
'
β,ημια..τα,, ο� α.ν
,, θ ρωrπος ο"
μ,α γιά τήν έξη,μέρωσι -ω·ι σχέ μως ώς ήθαόν πρόσω'!Wν, ώς ψο
σεω ν 1μ,εit1α1ξύ τώ·ι °J..h,ών. Το μέy:χ. ρεύς τη ήθ:.κης αξίας τη;ς ζωής
δμως ά.Ύαθόν το δπ·οίον π.ρcισδο d φαίνεται νά. βραδυιπορη, η ά.,χό. μη
,...h,wους ΠΟΙΑ..,
ή ιιwν-εμένη ά,νθρωnτότης α..πό τόν κα.ι' να.' μηχο:1;1ευ,, ετα,ι τr-..
ORE φα.ιί'Υ'ετ,,:.ι ά.κόμη ά.κ/Χιvόψθω λούς Υ,Χί ΠΟ�Κιίλου; πώς μέ τήΥ
τοv. Ό ιΠΗτων, δ δποίο; εψιλο βοήθε:ιχ,ν της τΞχνικης θά. βλάψη
σόψφε τόοον πολύ καλ έπό·ιεσε τούς οονα'Ιιθιpώπeιιυς του,, πώ,ς θά
πιφισ:rοτερον γιά τά. 1δ1ει,ιά ,(!)l'i α.ποκ.τήση ιπερ::,σό>tεpα., τά. δπο�α,
α.φα.:ρειση
άllto
τους
ά.yΙθρώιπωγ είπε δτι ενο:ς τρόπος β,Ξυα.ιως
e. ,
Q.L
,
,
, '
'
&πά.ρχει γ:ά νά τεθη τέρμα. σ' αυ άλλους. 'Ι'ό •,φ[σιμο λα:ιπόv ση
τά.: 'Ή γά, :λοοοψήσονν εΥJεϊ>ιοι ι,υείον, ά.πό τό δποίοv έξα.ρτά.τιαι
πού κυ6ε,�JιΥοϋι·; τίς πολ:τε1ες, η νά Υ,α.ί ή ,έrπιιτυχ(ια. τσ1 ιθ,εσ, μ,ου '"Όών
κυοερνήσου1ν έκ.είνοι rπού ά.λη,θι •ιά. Ήνω,μένων Έθν· ών ,εΙν:α.ι πως �ά
φιλοσο:ροϋν. Τό νόημα τοϋ λόγου ισορροοτηση δ α.Υ:θιρωπ.ο,ς τή•ι ύλι
α.ύτού, bπα.vα.λιαιμοά:'ι1ετοο: συχ·ιά., κ.ή δύvοο\J): πού ά:πέ-κτrpε Υνα.ί θά.
,
�nΙθυτεραν
, ' ο,τιι α.:νε- &.πσκτά ,συνεχώς, μ,έ τόv ήθικ.ο
' α,ι rv
εινι
απο
τα.ι. Νά ψιλcσοψήσοοιν έκ:είνο: πού νό:μ,ο μέ,σα. του, μέ τόν σε6α.σμο
κ.uοερvοϋv ,ση',,1-α.ίr�ει ',ΙΓJ. ά.ποκτή του -ήθικοϋ νόμο υ, δ όποίος ά..χιριοουν- '<JJψΥf'�Ξια. κ,α,ί ';Υώσι γιά. -ό 6ώς ά.ποιt1ελεί τήrv σφραιγuδ,α -ης
"
-τι' ει'νιαιι δ α.ν
" θρωπaς, -uι' α., ξιια.
' εχε: &.ξιαιφε11t� [αι; του.
:1
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

ΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
( Σ uνειδησιακος Διάλογος)
Μιά φωνή
'Άλλη φωνή
"'Αλλη φωνή
'ΆΛλη ψ•,•\"i

: 'Ήρθαμε 'κι είμαστε ξένοι έδω.
'Υπάρχουν αραyε άνθρωποι έδω;
Πόσο καιρόν έχοομε νά ίδοuμεν άνθρώ-τrους;

Δέν ύπάρχουν άνθρωποι.
Λέπ νό: μήv ίnτάρχουν α-vθρωποι;
Λέτε νά έχάθη καν οί άνθρωποι;
Μήπως μετανάστευσαν σ' α λλο άστέρι;
Ποϋ είναι οί άνθρωποι; Παίρνω μι α σάλπιy
yα, κρατω μια σάλπιyyα: καt iρωrτω αύτή που
τcηyαv οί άνθρωποι.
"Αλλη φωνή
Ξη1μερώvει. Τό σκοτάδι μας κάνει 'ακίνητους.
Οί δρόμα €ίναι συρματοπ'λεyμένοι.
Είναι σκαντζόχοιροι δλοι τώρα οί δρόμοι.
Μιό: φωνή
Οί δρόμοι έγιναν σκαντζόχοιροι.
υΟλες οί φωνές : Οί δρόμοι ,έγιναν σκανrτζόχοφοι,

'ΆV.1 q ωνή
'Όλες οί φωνές
Μιά φωνή
Μιά φωνή

Μιά φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
'Άλλη φωνή

"Αλλη φωνή
Μιά φωνή
'Άλλη φωνή
Μιά φωνή

Φούντωσαν άπό συρματοπλιέyματα καί με
ταμορψώθη καv σέ σκαντζόχοιρους.
Δέv είναι δυνατο νό: τούς δια�οuμε.
Οί άνθρωποι είναι σκοτωμένοι, οί άνθρωποι
έχουνε σκοτωθεϊ.
Δrέv ύπάρχει κανένας πληγωμένος.
Παμ,ε vό: σώσουμε τούς πληγωμένους.
Παμε νό: ντύσουμε με τή θερμότητα της φιλί
ας τούς yυμ\ιlούς. Παμε νά �οηθήσουμε τους
άνθρώπους;
Μά είναι δλοι τους σκοτωμένοι.
'Ήθελα τούλάχιστον νό: ίδω ενα ΝοσΟ'κομεϊο.
Νά περι-τrοιηθω εναν -ττληyωμένο.
Μά δλοι οί δρόμα είναι σκαντζόχοιροι.
Σά νά γκρεμίζεται το σκοτεινό μας δάσος.
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Σό: ν ό: θραύονται τά δέντρα σrο σκοτεινο το
δάσος.
Τρίζουν τά κλCΧiδιά σά νό: τρώγονται cmo
ίσχυρή φωτιά.
Σά ναναι τσακισμένα ά:π:ο μιό: παλάμη
άνειμική δαρμένα.
Μιά φωνή άπο μακρι,ά: Παμε νά φύγουμε 'άπό τή χώρα. 'Έρχον
ται οί έλέφαντες.
Παμε νό: φύγουμε.
Μιό: φωνή
"Ερχονται οί έλέψαντtς.
'Άλλη φωνή χαμηλή: Κι ηθελα νά tδω ενα η:αιδί.
Νά χαϊδέψω ενα παιδάκι.
"Αλλη φωνή δυνατή: Τέφρα εyιvαν τά παιδιά, οί τραυματίες κι
οί γιατροί.
Καί τά νοσο'κομεία, τέφρα τά σπίτια καl
τά σrρατηyεία.
Τά έργοστάσια, τό: Διοικητήρια καl τά
ναι;πηyεία.
'Άλλη φωνή
Οί έλέψ-αντες σχίζουν της χώρας τους σκαν
τζόχοιρους.
Τώρα μόνον έλ.Ιέ:φαντες τή χώρα κατοικοϋν.
Κι' έyώ ηΒελα νά ίδω ενα σχολείο.
Μια φωνή
Ν' άκούσω ενα διάλειμμα.
"Αλλη φωνή
Νά ;vάω στο χορό καl νά χορέψω.
"Αλλη φωνή
Λέτε νό: ύπάρχουν πουθενά Σειληνοί.
"Αλλη φωνή
Ν' άνακατώνουν στlς -πηγές τους.
Το νερο με το κρασί;
1
Μτε ν ά παίζουν.
Μέ τά &π:λα τοϋ πλαγιασμένου μας Ήρα
κλη;
Καl φο(5ισμένοι, δταν κάνει πώς ξυη:να 'δ'
ηρωας.
Νά φεύγουν τρομοκρατημένοι.
Μέ κινήσεις χαρωπές καl κωμι'κές.
Μακρινή φωνή
Παμε νά ι5ροϋμε το Σειληνό στά δάση;
Μια φωνή
Τί νά μας εί-π:εί; Τί αλλο νά μας είπεί.
Μακρινή φωνή
Μέσα στήν ·θερμή του μέθη άπ' δ,τι σrό
Μίδα κάποτε εtχεν έκμυστηρευθεί.
«Είναι πολυ έλεεινό καl πονηρό νά 'ρχε
σαι σrή ζωή.
Μά
- δταν &θελά σου ίΞ.λθεις, πρέπει νό: έπι
ση:εύδεις.
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Ά'Πό την κωμvκοτραyικότητα τ,ου άνθρώ
-π:ου ν' άλαρyεύεις.
Παντοτινά, σ-rόν εϋδιο καιρό.
Παντο,τεινά ά-π:ό τή ζωή νά φεύγεις.
'Όλες οί φωνές : Παμε στά δάση, να �ρουμε τό Διόνυσο καί
τό Σειληνό.
'Όλες οί φωνές : Τήν -π:ολιτεία μας τώρα την κατοικουν έλέ
φαντες.
'Ελέφαντες τώρα την κατοικοΟν.
Μέ τίς απεφες ύπάρξεις τους, άφοΟ σκό
τωσαν.
Τούς σκαντζόχοιρους.
Κι άνοιξαν fρημες μάταιες δια�άσεις.
Οί ελέφαντες τώρα την κατοικουν.
Μιά φωνή
Για να περνοΟν 'άπό σκληρότητα.
Σέ σκληρότητα, άπό ύπάρξεις σέ ύπάρ
ξεις.
Γεψυρώνοvrας.
Γε.ψυρώνοντας τούς γκρεμούς μέ δια�ά
σεις.
Μέ yέψυρες τίς απειρές τους τίς ύπάρ
ξεις.
'Όλες οί φωνές ,μαζί: Μέ γέφυρες ένώΊΛοuνε τώρα τίς 'Άπειρές
τους τίς ύπάρξεις.
·········································Q································

«ΙλΙΣΟΣ»
1971 - 16ov 'Έτος
'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - ΈξωτερικοΟ Δολ. 2.50
Δια ταχυδρομικης έπιταyης: Κωσ-rην Μελισσαpό'Π'ουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)

Ο « 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΜΕ ΚΑΝΕΝ Α ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
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Μυκήνες, 20ός Αίών μ.Χ.
Σ αυρες στόν ηλιο λιάζοντα,ι σέ yκρεμισμένους τοίχους
Λάμπει μισα στ' άπό�:ροχο δ 'Αρyολικός δ κάμπος
πού λες μυριόχρωμο χαλί ψαιντάζει άπ' τlς Μιυ'κηνες
ψηλ�ά, πού στiέκοuν θαυμασ,:ές στό πέρασμα αίώνων
καl τlς ψι;λαν ακοίμητα στην πύλη τα λιοντάρια
μη μπει ποδάρι �έ�ηλο ,στου βασιλια τό κάστρο.
Τα τείχια τα κυκλώπεια, μυστηριακά: ύψωμένα,
σέ κάθε άρμό καl ράyισμα κρατοGν κρυμμένους θρύλους.
ΚρατσGν τόν ηχο άπ' τlς κραυγές του πλήθους πού yιορτάζει
τό κούρσεμα της πλούσιας της πόλης του Πριάμου.
ΚρατοGν τό κλάμα τό πικρό, για δσους δέ yυρίσαν,
π' άκούσιηκ.ε στα δώματα των yυναικων, σαν ηρθαν
Ο::'Τl.ό την Τροία οί νικητές πιό λίyοι άη:' δσους ψύyαν.
Είδαν άκόμη οί σ�ωπη,λές, τόσα καί τόσα, οί πέτρες
άνόσια να yίνωνται στων Άτρειδων τον Οίκο...
Για τοσ πατέρα τή σψα-yή ή Χρυσόβεμη ισω'Παίνει
καl μόνο δάκρυα καυτερά: κυλουν στα μάyουλά της
ένω ή Ήλέκτρα, ξέ-ψρενη, εκδίκηση yυρεύει
καί καταριέται τούς μοιχούς άπ' της ψuχr1 ς τα �άθη.
Πδαν ot πέτρες οί �ου�ές στό πέρασμα του χρόνου
τό yιό, να παίρνει τη ζωή της ψόνισσας της μάνας.
Σκλά�α ή Κασσάνqρα τδχε πει το ριζι'κό τους σ' δλους...
Πόσα καί πόσα εχουν να λέν οί σκορπισμένες πέ, τρες
αν μπορετό στόν ανθρωπσ ηταν να τlς ακούσει!
Μη καl τ' άyέρι σ<'.w περ,α άπ' τlς σχισμές των �ράχων
μας ψιθυρίζει ανάλαφρα μυστηριακό ε α λόyο;
Ποιός ξιέρι:.ι, μη τα ζούζουνα κι οί σαυρες πού τρυπώνουν
στα χόρτα, στα χαλάσμαrrα, .μπΌ,?ΟUV καl τώρα ακόμη
ν' άκου,· τόν ηχο άπ' τlς ψωνές, τlς οίμωyές, τούς θρήνους,
π' αψυχες πέτρες ρούψη,ξαν Ίδω καl χιλιά6ες χρόνια;
Τό τρίτο μάτι τίς �οηθάει νά <5\λέπουν μα σωπαίνουν...
Ξένε, άλαψρό τό �η,μα σου στων Άτρειδων την πόλη.
(Άπό τή συλλοyη «ΣΙΠΟΝΔΕΣ»)

ΤΑΣΟΣ Π. ΒΕΛΛ1ΙΟΣ
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fH σιωπiι τών Δελφών
'Ανηφορίζοντας για τον <<όμ
φαλό» της γης, πρέπει ν' ά.πογυ
μνω{}εϊς πολλες αJ..λες εντυπώ
σεις. Είσδύοντας στό χώρο των
Δελφών περνάς τη μεγαλοπρε
πέστερη Πύλη που σ' ένώνει με
τον αρχαίο κόσμο· είδικώτερα
τόν ϋψιστο μυστικισμό της άρ
χαίας 'Ελλάδας.
'Εδω άγγίζεις σύγκορμη τη μα
γεία μιας λατρείας που δεν εχει
σβήσει άκόμα· αρκεί ή ψυχή σου
νά ντυθfί το μεγαλείο μιας αλ
λης πίστης, για νά {}αυματουργή
σει μέσα σου δλος εκείνος ό πα
ράφορος και παράτολμος κόσμος
τού 'Ελληνικού Πανθέου.
Μπορεί και τό χρησμό της Πυ
{Ηας ν' ακούσεις καί νερό νά ξα
ναπιείς, που {)ά μετουσιω%εί μέ
σα σου σε λατρεία και φανατι
σμό. Έδω, στό χωρο των ελ
φων, στη μυστικοπά{}εια του ά,..
σύγκριτου τοπίου, στη σκηνογρα
φία των γήινων σχημάτων, ξα
ναζείς ενα δραμα που 'ίδιο λα
τρεύτηκε τότε. 'Ένα φως άνα
δύεται άπο τό περιβάλλον αυτό,
άπό τίς σχισμάδες των αγριων
βράχων, άπό τά ερείπια του άρ
χαίου 3-εάτρου.
Μά στους Δελφους έκείνο που
σου προξενεί τή μέγιστη εντύ
πωση είναι 1i σιωπή. uοσο κι αν
ταράζεται άπό τις τρίλλιες των
πουλιών του δάσους, άπό τους
βάναυσους σημερινους θορύβους
των όχημάτων, 1i μαγεία της σιω
πης αυτης είναι συναρπαστική
κι άλλόκοσμη. Σε φέρνει πίσω
αίωνες σ' εναν υπέροχο χώρο, σ'

ενα προσκύνημα που δ,τι κι αν ε
παναλάβεις με τίποτα δεν άγγί
ζεις την αλλοτινή μυσταγωγία.
Τά δέντρα σιωπούν πανύψηλα·
χαιρετούν με τους ίσκιους τόν ού
ρανο που πέφτει πάνω τους σιω.
πηλός, επιβλητικός {)όλος. 'Απέ
ραντος ό ελαιώνας κατηφορίζει
προς το λιμάνι της 'Ιτέας, ξα
νοίγει μπρός σου γλαυκός ό όρί
ζοντας του Κοριν3-ιακοίί. Μά δω
πάνω τελετουργοίίν σημαντικες
στιγμες ή Ποίηση κι ό Στοχα
σμός. Άρ•-tεί ν ά κρύβεις μέσα
σου κάτι άπ' την 'Απολλώνια
άρχοντιά, κάτι άπ' το μεγαλόπρε.
πο «πιστεύω» της εποχης εκείνης.
Στους ελφους δεν βεβηλώνεται ό
χώρος μονάχα ά.πό την σημερινή
αρνηση κι άμφιβολία τοϋ επι
σκέπτη. Χαλαρώνει δλος ό διάκο
σμος, διαλύεται καί κονιορτοποι
είται, αν δεν εχεις συλλάβει στό
επακρο σημείο επαφης τό νόημα
και τό χαρακτηρα της άρχαίας
έλιηνικης tδέας.
Ό 'Άγγελος Σικελιανός και
μαζί του ή υπέροχη εκείνη γυ
ναίικα, ή σύντροφός του Ευα
Πάλμερ, αvτό τό ϋψιστο νόημα
εlχαν καταχωρήσει βαWτατα στη
συνείδησή τους. Τό άρχαίο πνεύ
μα στον ξαναγε·vνημένο του, μέσα
σ' ενα συντελεστή πολλών αξιώ
σεων. 'Η ποίηση, ό λόγος, ή πί
στη στά υψηλότερα άν{}ρωπιστικά
σημεία. Διαφορετικα δλα περίτ
τευαν, δλα άπέβαιναν ούτοπιστι
κά, χιμαιρικά. Και δυστυχώς
τσι συνέβηικε, γιατί το κίνητρο
των περίφημων έκείνων «Δελφι.

ε

1971

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

κών έορτων» παρανοή,&ηκε από
τους πολλούς, τους αίώνιους πα
ρείσαχτο κι επιτήδειους. Παρ'
ολα ταύτα ό -&αυμάσιος ποιητής
του «Λυρικου Λόγου» παρέμεινε
αρρηκτα δεμένος με ολη την ύ
πόftεση των ελφων. Δικαιωμα
τικά ό χώρος αυτός του ανοίγει
και σήμερα τόσο εγκάρδια τις
αγκ άλες του.
Στου; ελφους ανεϋαίνεις με
τή ϋέϋηλη απορία, με τή σκέψη
πως δJ..α αλλαξαν από τότε, άπό
τά χρόνια της Πυ{Ηας, την επο
χή των σιϋυλλικων χρησμών. Κι
ομως κα{}ηλώνεσαι είrθυς σε μιαν
ατμόσφαιρα εσωτερικού πάθους,
που δεν συγκρίνεται με καμμιάν
αλλη -&ρησκευτικη τελετουργία.
Τά πάντα δω πάνω είναι τοπο{}ε_
τημένα στις επάλξεις μιας ύ:ιερ
άνθρωπης μαγείας. Με{)ας από
τον αντίλαλο του φυλακισμένου
d.ηδονιοu, εκεί που τό φυλάγου
νε αιώνιες ρίζες δέντρων, απο τ11
θέα των Φαιδριάδων, απο τον
απέραντο κυματισμό μιας μυστι
κης άνάϋρας, αυτης που ξεχύνε
ται απο παντου και σε πνίγει.
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Δεν ξέρω γιατί δεν χορταίνω
ποτε το ταξίδι τούτο ω; τις Δελ
φικες αυτες ώρες. Μου φαίνεται
ασπιλο, άμόλυντο το χρονοδιά
γραμμα απο τον κόσμο το χτεσινό
μέχρι σήμερα. 'Όσο κι αν στα ε
ρείπια φωλιάζει ή εικόνα μιας
λεηλατημένης γης, κουρσεμένης
από χίλιους δυο ϋάρϋαρους λα
ούς, περ�σσεύει ακόμα κάτι απο
το παλιο μεγαλείο, για νά ίκανο
ποιήσει κα\. ν' αποζημιώσει τ\.ς
αισθήσεις σου. Στους Δελφους
έναπο{)έτεις τή σκέψη σου κι αυ
τή, αφοϋ χαιρετήσει οσα δια
φύλαξε ό χρόνος μέσα στο μου
σείο, σε περιζήτητα αγγεία κι α
γάλματα, περιπλανάται παντού
Κι αγγίζει Ο,τι της άν{r,ιει απο
τον άρχαίο κόσμο. Γιατι ή έλ
ληνική ύπόftεση της αντοχης μέσα
στο χρόνο εί,•αι ενα κεφάλαιο
σιώδες κι απέραντο, που δε σϋή
νει με τίποτα πιά. 'Έχει περά
σει στο Είναι μας και ζη άϋασί
λευτα τον αιώνιο δρόμο.

ου-

6.12.70
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ΣΤΑ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
ιπλη ενσάρκωσι εχει τό σωτή.
ριο πνεϋμα, ποv, στους καιροvς
μας, ανέλαϋε τις πύλες τοϋ πολέ
μου νά σφαλίση, νά ελευ{}ερώση
από τό μίσος καί ν' ανε6άση πρός
τό θείο τ�1ν παλαίουσα τοϋ αν
θρώπου ψυχή, πού σκοτεινές, ά
μείλικτες δυνάμεις ζητοϋν νά
γκρεμίσουν στο χάος.
Τό ενα πρόσωJtο, στραμμένο
πρός τη Δύσι, εlναι ε.κείνο τοϋ
μεγάλου ειρηνιστοϋ πάπα Παύ
λου τοϋ ΣΤ'. Οί Χριστιανοί μι
μούμενοι τον ταγό της 'Oρ{}οδο
ξίας, τον αποκαλούν Παϋλο τον
Β ', γιατί σάν γνήσιος διάδοχος
τοϋ 'Αποστόλου των 'Εθνών νοιώ
θει βαθιά τό χρέος τοϋ {}ρησκ,ευ.
τικσϋ αρχηγοί, απέναντι στη ση
μερινη τραγωδία τοϋ κόσμου, και
με πράξεις αυταπαρνήσεως, γεν
ναιότητας, αγάπης τίθεται κα{}η
μερινά στην ύπηρεσία τού αν
θρώπου.
Τό αJ..λο πρόσωπο, στραμμένο
προς την 'Ανατολή, είναι τοϋ
Προκα{}ήμενου της Όρ{}οδαξίας,
τοϋ Οίκουμενικσϋ Πατριάρχου
'Α{}ψαγόρα .

Γιορτάσαμε προ όλίγου την
22α επέτειο τη; ε,{}ρονίσεως τού
Οί.κουμενικσϋ Πατριάρχου. Είκο.
σι δύο χρόνια ήγετικης διακονί
ας, πού μάχεται νά δώση στόν
ανθρωπο - στον Χριστιανό μιά νέα, πού εlναι συγχρόνως και
παλαιότατη, &ντίληψι της εύ'&ύνης

του καί τοϋ προορισμοϋ του.
Τά 22 αυτά χρόνια της 'Α{}η.
ναγορείου πατριαρχείας εδωκαν
στην 'Ορθοδοξία τόσο κλέος, πού
μόνον μιά φορά ι:,ίχε γνωρίσει
στο παρελθόν: κατά την πατρι
αρχεία του Φωτίου, τον 9ο αίωνα,
δταv ή 'Oρ{}οδοξία με τού; ίερα
ποστόλους Κύριλλο και Με{}όδιο
μεταλαμπά6ευσε, μαζί με τή
{ }ρησκεία,
καί την παιδεία στου;
Σλαύους της χερσονήσου τοϋ Α'ί
μου. Ό Φώτιος κατέστησε τi1ν
Κωνσταντινούπολι ίστοριΥ.ό καi
πνευματικό κέντρο της Ν οτιο Άνατολικης Ευρώπης. Στο Φώ
τιο όφείλεται τό δτι οί Βαλκανι
κοί λαοί ανετράφησαν με την ύ
ψηλη χριστιανικη ζωή και τις ύ.
ψηλές ίδέες τοϋ Βυζαντίου,.
'Όμως τό Βυζάντιο, σάν χώ
ρος ύλικός, δεν ύπάρχει πιά. Τά
'Ελληνικά γρά,μματα, πού εφε
ρε, μαζί με τη θρησκεία, στούc;
Βαλκανικούς λαούς, 11 Κ υριλλομε
{}οδιανή αποστολή, και πού απο
τελοuσαν μέχρι σήμερα, στον κό.
σμον όλόrκληρο τη βάση της
κλασσικής παιδείας, ύποχωροϋv
κάθc: μέρα και περισσότερο στον
τεχνικό πολιτισμό.
'Απομένει, λοιπόν, μ ό ν η
τ η ς, τώρα, ή 'Εκκλησία, για
να ασκήση την εlρηνιστική της .
επίδρασι, στον σύγχρονο κόσμο.
'Απομένει πάντα τό π ν ε υ μ α τ ι κ ό Βυζάντιο. Αυτό α
χρι6ως ό Ά{}ηναγόρας, προσπα
θεί να αφuπνίση. 'Έχει 6α{}ειά
πεποί{}ησι ση1ν κρυφή δύvαμι

108

Ι Λ I Σ ΟΣ

της 'Ορθοδοξίας. Μεταφέρει τό
μήνυμά της στά πέρατα τού Χρι
στιανικού κόσμου. Ξαναδίνει στη
Μεγάλη τού Χριστού 'Εχ,κλησία
τό ρόλο της αρχηγέτιδος και μη
τέρας των Όρ{}οδόξων λαών.
Τούς Χριστιανούς της Άνατολης,
πού με τη διαλεκτική τους μεταόρφωσαν σε λόγο την αρρητη
ουσια τού Χριστιανισμού, πού οί
κοδόμησαν με τη φιλοσοφία
τοι,ς, τό πνευματιtκ{) στερέωμα
της 'Εκκλησίας, καλεί τώρα ό '
{}ηναγόρας νά ύψώσουν την σκέ..
ψι στά ίδανικά της παγχριστιανι.
κης ένότητος καί, κοντά σ' αυ
τούς, καλεί τούς λαούς των Βαλ.
,
\
\
κανιων, τους πνευματικους Λ<\..ν.
u , 1σαυρούς πού δέχ{}ηκαν αλλοτε
τον Φώτιο, νά τούς -θέσουν
τώρα στη διά{}εσι ολων των
χειμαζομένων αν-θρώστων.

απ'

'*

'Όταν τον 'Ιανουάριο τού 1949
ό Ά{}ηναγόρας ανέρχεται στον
Οίκουμενιrι.ό Θρόνο, άντικρύζει
στο ποίμνιο και στον Κλήρο του
τιΊ φο6ισμένη νοοτροπία πού ε
χουν, σ,ην Κωνσταντινούπολι, ο
λες οι α.λλό-θρησχες μειον&τητες.
'&ι.είνος ερχεται από μιά χώρα,
πού αποτελεί ενα συνονWλευμα
μειονοτήτων, ενα μικρόκοσμο της
'Αν{} ωπ&τητος, άλλά ενα μικρό.
κοσμο ελεύ{}ερο. Την 'Αμερική!
Φιλόξενη γιά τούς 'Έλληνες, που
εφ{}ασαν εκεί, φτωχοl η κατε
στραι,uμένοι, με τις ανταύγειες
στά μάτια της μικρασιατικής
συμφοράς, ·ι.αl εξελίχ{}ησαν σε
πλούσιους και ισχυρούς πολίτες,
εχτισαν έ..κκλησίες και σχολεία.
'Έχει διατελέσει ό Άf>ηναγόρας,
έπι 18 όλόκληρα χρόνια, Άρχιε-

1971

πίσκοπος Βορείου και Νοτίου 'Α
μερικής, και ή Άμερικη εχει {}έ_
σει τη σφραγίδα της στην προ
σωπικότητά του. 'Όπως γράφει
ενας από τούς 6ιογράφους του
<di μοίρα τού 'Α{}ηναγόρα εγγρά..
φεται μεταξύ της καταστροφής
ένός πολυε{}νους Κράτους - της
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της επιτυχίας ένός απέραντου
πανσπερμι,κού και πολύ{}ρησκου
ε-θνους: των 'Ηνωμένων Πολι
τειών». Θά λέγαμ ε καλύτερα ο
τι εγγράφεται μεταξύ της κατα
στροφης τού Μικρασιατικού 'Ελ
ληνισμού, και τού {}αύματος του
νέου και ζωτικού 'Ελληνισμού της
Άμερικης. Ή μακρα {}ητεία του
στον Νέο Κόσμο {}ά 6οηθήση
τόν ' ftηναγόρα νά ιδη τά πρ06λήματα της Όρ{}οδοξίας με
ρεαλιστικό μάτι και μέσα στά
διε3νη πλαίσια.
Ό 'Αθηναγόρας ομως ερχεται
από μακρύτερα ακόμη. "'Ερχεται
από την πατρ:δα του, το Βασιλι
κό της 'Ηπείρου, οπου μικρός ε
χει δη νά συμ6ιούν εν όμονοί�
'Έλληνες, Τούρκοι και Άλ6ανοί.
<<θυμiiμαι &κόμη, διηγείται σήμε.
ρα ό Πατριάρχης, τό ονομα του
μοναδ·κού Τούρκου χωροφύλακα
πού εlχε την εϋWνη του χωριού.
Λεγ&ταν Άλη - μπέης. 'Αλλά δεν
εlχε τίποτε νά κάνη. Ου-τε φιλο
νεικί-ες, ουτε δίκες συντάραζαν
τό χωριό. Τούρκοι και 'Έλληνες
ζούσαν άδελφωμένοι. Μια αλη{}ι.
νά ϋι6λιΥ,ή ζωή. Καλούσαν οί
Χριστιανοl τους Μουσουλμάνους
στά 6αφτίσια των παιδιών τους,
και iκείνοι πάλι καλούσαν τους
Χριστιανους στην rοεριτομή>>.
Πριν από την Άμερικη είχε
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περάσει ό Ά{)ηναγόρας κι' άπ'
τήν Μακεδονία, δπου, το 1910,
νεαρός διάκος, εlχε ύπηρετήσει
στή Μητρόπολι της Πελαγονίας,
πού tlχε για εδρα της το Μονα
στήρι. Ή Μακεδονία ήταν, τό
τε άκόμη, το σταυροδρόμι μεγά
λων μυστικιστών. Ψηλά, στην
{}-εϊκή ακρόπολι τού "Αθω, που
περήφαση τινάζεται σαν σαιτα
στον ούρανό, οί Ήσυχασταί, δ
πως πάντα, αναζητούν το «ακτι
στον φως» τού Θαβώρ. Και κά
τω στήν Θεσσαλονίκη, οί 'Ιου
δαίοι κα66αλισταί, τελευταίοι α
πόγονοι των μακρυνων φυγάδων
της 'Ισπανίας, γεννήματα καl. αύ.
τοl. της νεοπλατωνικής φιλοσοφί
ας, διδάσκουν τά μυστικά σύμβο
λα της Γραφης, ενώ τα τάγματα
των δερβίσηδων, με τl.ς ύποχρεώ.
σεις της πειθαρχίας, της πενίας,
της νηστείας, της προσευχής,
δεν ξεχωρίζουν, παρά μόνον
εξωτερι;κά, άπό τά τάγματα
των μοναχών των δικών μας:
ό ίδρυτής τους ό ποιητής
Τζελάλ - Έδδίν, που φέρει το
προσωνύμιο: ό Ρωμηός, ανα
παύεται, κατά τήν έπι{)υμία του,
στο 'Ικόνιο, πλάϊ στον 'Έλληνα
μοναχό, πού ύπηρξεν ό πνευματι.
κός του αδελφός.
UΩταν το 1912 αρχίζουν οί
Βαλκανικοί πόλεμοι, Σέρβοι,
Βούλγαροι, Γάλλοι, γερμανικά
καl. αύστριακά στρατεύματα δια
βαίνουν η στέκονται στή μικρή
αύτή πόλι της Μακεδονίας, το
Μοναστήρι. Ό 'Α{}ηναγόρας εί
ναι μόλις 30 χρόνων, δμως, στους
{}-αλάμους των στρατιωτικών νο
σοκομείων, εχει παρηγορήσει αν
{}-ρώJ'Ιjους κάθε ε{}-νιrι.ότητος, εχzι

άικούσει, σαν εμπιστος φίλος, τον
{}-ρηνο ψυχών που ανψιουν σε κά
{}ε 'Εκκλησία: «'Όλοι οί λαοl. εί.
ναι καλοί, συνη{}ίζει νά λέη ό
Πατριάρχης. Ό καθένας τους α
ξ.ζει τον σεϋασμό μας. 'Ί'πάρ
χουν βέβαια, σ"ιιοτεινές δυνάμ,ε ις
που κυρ�εύουν τον αν{}-ρωπο.
Άλλ' ή άγάπη είναι tσχυρότερη
&.π' αυτές».
Ή παρουσία του στίς συναντή
σεις αυτές των λαών και {}-ρη
σκειων γεννά μέσα του τή νο
σταλγία για τή συμφιλίωσι των
αν{}-ρώπων: Στην Άμερικη πα
λαίβει γιά τήν κλονισμένη αδελ
φική ένότητα του απόδημου Έλ
ληνισμου. Παλαίβει καl. νικα. Κι'
ερχεται στο Φανάρι μ' ενα δρα
μα: μιά παγκόσμια αδελφότητα,
δπου οί Χριστιανοl. {}-' αποτελέ
σουν το προζύμι, κι δπου ό κάθε
αν{}-ρωπος, ό κάθε λαός, {}-ά βρη
τή θeσι του. Είναι ή 'ίδια ή α
δελφότης εν Χριστφ πού ώνειρεύ
τη0ι.ε καί ό Ντοστογιέφσκι.

•*•

'Έτσι, ανοίγει διάπλατες τl.ς
Υ..λειστές, πέν{}-ιμες {}ύρες τού Πα
τριαρχείου. 'Αλλάζει τον αίματο
ϋαμμένο πορφυρό μανδύα, πού
τον περιέβαλλε ή "Αλωσι, με τον
χρυσοπερίκλειστο σάκκο της 'Α
ναστάσεως. 'Ανασύρει στό φως
καί προβάλλει, γιά νά ύπηρετήση
τον αν{}-ρωπο, την ίερη παρα.κα\
C
'
'
,.,<\..Jι,
ταυ
, 1κη, που οι λαοι, στους μακρου; χρόνους της δουλείας, εί
χαν εμπ�στευ{}η στή Μητέρα
'Εκκλησ ί α, και που οί μάρτυρες προκάτοχοί του είχαν διαφυλάξει
«εν ταπεινώσει και πενίφ>. «Ot
Χριστιανοί, βροντοφωνεί, όφεί
λουν νά εμφανισ{}-ουν έ ν ω μ έ -
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ν ο ι για νά έκτελέJσουν τό χρέ
ος τους. Πώς είναι δυνατόν νά
μένουμε άδιάφοροι δταν ό αν
θρωστος ύϋρίζεται στο πρόσωπο
των γυμνών, των πεινασμένων,
των ταπεινωμένων;». Πιισ'ίεύει
οα{}ιά πώς ό Σταυρός του Γολ
γο{}α, σύμδολο μιας θεϊκης αγά
πης, {}ά τι-ι'tασεύση - δπως στην
ποιμαντορική του ράδδο - τά
bύο αντιιμετωστικά φίδια Άνατο
λης και Δύσ1::ως, που αλληλοσπα
ράζονται.
Ό 'Α&ηναγόρας Μ κηρύξη
πρώτοις τή σύναξι δλων των
Όρ{}_,δόξων. Θά καλλιεργήση με
κά{},ε μέσο τή χριστιανική οίκου
μενικη συνείδησι. Ή Α' Πανορ
{}όδοξη Διάσκεψι, που συγκαλεί
ται στη Ρόδο τό 1961, αποτελεί
σπουδαιότατο, στα-ι'tμό στην ίστο
ρία της Άνατολικης '&,tκλησίας.
� ιά πρώτην φοράν, γράφουν
οί ξένοι παρατηρηταί, μετά δέκα
αιώνας, συνηλ-ι'tε επί τό αύτό ή
Όρ{}οδοξία εις κοινήν τράπε
ζαν». "Αν αναλ γισ-ι'tουμε δτι οί
ίεράρχες και ό κληρος που προσ
ήλθαν στη Διάσκεψι ανηrι.αν σε
αντιτι{}έ,μενα πολιτικά καθεστώ
τα, θά έννοrισουμε πόσο σταθερή
μπορεί να είναι ή ενωσι των ανυρωπων
που' στηρι'ζεται στην
\ α,
-<ι
,
μοιδαία έκτίμησι και κατανόησι,
ανεξάρτητα και ύπεράνω άπό τα
πολιτεύματα.

w

'Ακολούθησαν οί δύο αλλες
πανορθόδοξες Διεσκέψεις. Ένω
στο μεταξύ οί επισκέψεις στον
Οικουμενικό Θρόνο των Προκα.
&ημένωv των ΣλαυΊ:Κων 'Εκκλη
σιών, των πατριαρχών της Άνα
τολης και των αλλuh• αρχηγών
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'Εκκλησιών,
των αύ'ίοκεφάλων
εχουν ανοίξει τό δρόμο εύρύτε
ρης συνεργασίας ανάμεσα σ,rό
Φανάρι και τά αλλα 'Ορθόδοξα
Πατριαρχεία, κι εχουν δημιουρ
γήσει τις προϋπο{}έσεις για την
εναρξι τοϋ διαλόγου Άνατολης
και Δύσεως. Τό -ι'tαυμα αύτό της
συνάξεως των 'Ορθοδόξων θά η
ταν απραγματοποίητο χωρίς την
εννο α τη; πρωτοκα-ι'tεδρίας πού
εχει ό Ά{}-ηναγόρας, μιας πρωτο.
κα{}εδρίας δηλαδή, που τί{},εται
στην ύπηρεσία των πάντων. Ό
Οικουμενικός Πατριάρχης ούδέ.
ποτε επιδάλλει· ένεργεί πάντοτε
άφοϋ λάδει τή συγκατάθεσι των
α:δελφων 'Εκκλησιών και πάντοτε
με σκοπό τό κοινό αγαθό.
Άλλα ή μεγάλη έκδήλωσι της
Όρ{}οδόξου ένότητος ύπηρξεν ό
έορτασμός της χιλιετηρίδας της
μοναχικης πολιτείας του 'Ά{}ω.
Πως θά έκτελέση ή 'Ορθοδοξία
την οίκουμενική της άποστολή;
'Εν πρώτοις διά της {}εολογίας:
«Ποτέ ή Όρ-ι'tόδοξος -ι'tεολογία,
λέγει ό Ά{}ηναγόρας, δεν είχε
τόσο μεγάλο χρέος δπως εχει σή,
μερα· μια μεγάλη άποστολή την
περιμένει». 'Όμως, περισσότερο
από τη θεολογία, εχει στηρίξει
τις έλπίδες του στους μοναχούς,
και μάλιστα τους 'Αγιορείτες. 'Α
σκητής ό 'ίδιος - δσοι ε'ζησαν
στο Φανάρι γνωρ'ζουν με πόση
αύστηρότητα έπιδάλλει στον έαυ
τό του τον μοναστικό κανόvα�ά.
σκητής που ε'ζησε αλλοτε για λί
γο, την έ μJΌΕιρία τοϋ 'Άθω, στο
Κελλί του Μυλοποτάμου, αγωνί
ζεται για να αναδιώση, να άποδη
πάλι ενα κέντρο οίκουμενικόrτητος
το "Αγιον 'Όρος, που δεν επαψε
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οϋτε στά χρόνια της όουλείας
τού Γένους νά πέ μιπη τό πνευμα.
τικό του φως στους λαούς της
Βαλκανικής. Προγραμμάτισε λοι.
πόν τον έορτασμό της χιλιετηρί.
δος σαν μιά πανορ{)όδοξη συνάν.
τησι. Άλλα εκτός από τούς ίε
ράρχες των Όρ{}οδόξων '&ι.κλη.
σιων η τούς αντιπροσώπους τους,
ήσαν παρόντες για πρώτη φορά
σέ δρ{}όδοξο προσκύνημα καί
πολλοί μοναχοί των μεγάλων μο.
ναστικων κέντρων της ύσ ως.
Στο λόγο πού έξεφώνησε ό Πα
τριάρχης κα{)ώριοε τον ρόλο
πού καλείται νά παίξη τό "Α γιον
'Όρος στους νέους καιρούς:
«Κανείς δέν γνωρίζει, εΙπε, μέ
χρι ποίου σημείου φθάνουν αί
ά.κτινο6ολίαι των φάρων των
πνευματικών. Τό 'Άγιον 'Όρος
d.κτινοοολεί καί πέραν των όρίων
αύτοϋ, καί πέραν των όρίων της
Όρ{}οδόξου 'Ε}ι.κλησίας καί του
Γένους ήμων».
'Επειδή ό ' {)ηναγόρας πι
στεύει πώς τό μεγάλο σκάνδαλο
τού κόσμου τούτου ε1ναι ή διαί
ρεσι των χριστιανών, {)ά πάρη
τό ρα6δί τοϋ προσκυνητή, καί
{)ά πάη προς συνάντησι των ά
δελφων του. Τό πρώτο του τα
ξίδι εΙναι γιά τά τρία πρεσ6υ
γενη Πατριαρχεία της ' νατο
λης: Άλεξανδρε:ας, 'Αντιοχείας,
'Ιεροσολύμων. Τό ταξίδι αύτό ύ
πηρξε μια απο{}έωσι τού Πατρι
άρχη· τά πλή,&η, άνεξάρτητα φυ
λης και {}ρησκεύματος, ετρεχαν
vά τον προσκυνήσουν. Ή ίδια
&.πο{}έωσι τοϋ έπεφυλάχ{}η άργό.
τερα και στις Βαλκανικές χώρες,
δταν έπεσr,ιέφ{}η τά πατριαρχεία
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Σερ6:ας, Ρουμανίας, Βουλγαρί.
ας. Μάλιστα ή {}ερμότερη ύπ<>δο.
χή τοϋ εγινε στη Βουλγαρία, δ
που δπως γνωρίζομε ζη ό σκλη
ρός πυρήνας τοϋ κομμουνισμού
καί δπου είχε προηγη&ή ή <J'κληρή
διαμάχη, μέ τό Οίκουμενικό Πα
τριαρχείο, έξ αίτίας τοϋ αίτήμα.
τος της αύτοκεφαλίας της Βουλ
γαρικής 'Εκκλησίας. Και τοϋτο
εlναι σημείο δτι τα αίσ{}ήματα
των λαών δέν συμ6αδίζουν πάντα
μέ την πολι τι,κή πού τούς έπι6άλ.
λεται.
:r:�αντοϋ, στίς χώρες πού έπι
σκεπτεται, ό 'Αθηναγόρας {}υμί.
ζει στους Χριστιανούς τίς εΜύ
νες τους, ξυπνάει τις συνε�δήσεις
στο οtκουμενικό κα{}ηκον τη; Όρ
{)οδοξίας, ύπογραμμίζει δτι τό
πρό6λημα της χρ�στιανι,κης ένό
τητος συνδέεται μέ τό γενικό
πρόβλημα της είρ11νης τοϋ κό.
σμου, κηρύσσει
την ύψηλή δια
Ε
κονία τη; ' κκ,λησίας, πού προσ.
φέρει στους λαούς τούς {}ησαυ
ρούς της παραδόσεώς της.
Τό ταξίδι δμως στή Μέ,ση 'Α
νατολή ύπηρξε στην ουσία του
ενα προσκύνημα στους Άγίους
Τόπους. «Ή μετάνοια και ή λα
τρεία μέ ιΜησαν να κάμω τό τα
ξι δι στα 'Ιεροσόλυμα, λέει ό Ά
{)ηvαγόρας. Τό προσκύνημα αύ
τό ε1ναι παραδοσιακό στον 'Ορ
θόδοξο λαό, καί οί ίεράρχες του
τό έκτελοϋν για προσωπικό τους
εξιλασμό καί για έξιλασμό τοϋ
λαοϋ τους». Άλλα έπί μακρούς
αίωνες οί Χριστιανοί είχαν λη
σμονήσει νά ερ{}ουν να προσευ
χη{}οϋν στα 'Ιεροσόλυμα για τ11ν
έπάνοδο τοϋ Θεοϋ.
Γι' αύτό τού προξένη σε 6α{}ύ.
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τατη εvτύπωσι δταν, μερικά χρό
νια άργότερα, ό Πάπας Παύλος
άνήγγειλε και έ.κείνος ενα προσ
κύνημα στους 'Αγίους Τόπους.
Είχαν προηγη{}η οί άλλεπάλλη
λες κρούσεις στην Ρώμη του Ά.
{}ηναγόρα γιά ενα άδελφικό διά
λογο. Είχε προηγη{}η εκείνη ή
θαυμασία επιστολή του Πάπα
προς τον Πατριάρχη, σαν άπάν
τησι στις εύχές, για την άνάρρη
σί του, εκ μέρους του Οίκουμενι.
κοu: «"Ας εμπιστευ{}οίiμε, εγρα
φε ό Πάπας Παύλος, τό παρελ
θόν είς την εύσπλαχνίαν του Κυ
ρίου, κατά την παρότρυνσιν του
'Αποστόλου Παύλου: τά μεν δπι
σω επιλανθανόμενος, τοίς δέ εμ
προσθεν επεκτεινόμενος κατά σκο
πόν διώκω επί τό 6ρα6είον της
ανω κλήσεως του Θεοϋ». Στα 'Ι
εροσόλυμα ό Πατριάρχης f}ά εμ.
πιστευθη στόν άδελφό του της
παλαιάς Ρώμης την άγωνία του
γιά τον σχισμένο χιτωνα του Σω
τήρα: «Ή Χριστιανική άνθρω
πότης άπό αίώνων ζη είς τ11ν
νύκτα της διαιρέσεως. Οί οφθαλ
μοί αύτης ε6αρύνθησαν είς τό
σκότος. "Ας είναι ή συνάντησις
ήμων τό λυκαυγές της άγίας ήμέ
ρας της άγάπης, της είρήνης,
της ένότητος». Και άλλου πάλι
λέει ό 'Αθηναγόρας: «Γη ά
γία, ποτισμένη μέ αίμα, ξα
ναγίνεται πάλι τό κέvτρο του
κόσμου, ό τόπος άναμετρήσε
ως ε&νων καί ίδεολογιων. ''Άς
προσευχηf>ούμε για νά γίνη τό
πος σ υναντήσεως και είρήνης».
Άκολου{}εί ή αρσι των 'Ανα
θεμάτων. Πραγματοποιείται κα.
τόπιν τό ιστορικό ταξίδι του Πά
πα στην Κων) πολι. Κάτω άπό

1971

τους θόλους της Άγια Σοφια.ς,
στην 'ίδια άκρι6ως {}έσι πού είχε
κατατεf>η, πριν άπό 9 αίωνες, 11
6ούλλα του άναθέματος του πρε
σ6ύτερου άδελφου της Ρώμης
προς τον νεώτερο της Κωνσταν.
τινουπόλεως, γονατίζει ό Πάπας
και προσεύχεται. 'Όλη ή όμήγυ
ρις τον μιμείται. Ό Χριστιανι
σμός της 'Ανατολής θά νοιώση
ϋαθύτατα τούτη την πράξη αύ
ταπαρνήσεως και ταπεινοφροσύ.
νης του Προκαθήμενου της Ρώ
μης: <<'Η επίσκεψις του άγιωrτά
του Πάπα είς την πόλιν ήμων,
λέγει ό 'Αθηναγόρας, θά παρα
μείνη μία άσύγκριτος πράξις
Χριστιανικής άγάπης και γενναι
ότητος, ή όποία υπερφαλαγγίζει
πολλούς τόμους εξειδιt,<,ευμένων
{}εολογικων συζητήσεων. 'Οσάκις
είσέρχομαι είς τον πατριαρχικόν
ναόν άναπολω την είκόνα της ά
δελφικης κοινης προσευχης προ
του ίεροϋ f>υσιαστηρίου». Άλλα
καί ή ύσι, στο πρόσωπο του Πά
πα Παύλου, συνειδητοποιεί δτι
στις άκ.τές τοϋ Βοσπόρου -στην
Νίκαια, στην Κων)πολι, στην
Χαλκηδόνα και νοτιώτερα στην
'Έφεσο- διατυπώ{}ηκαν τά δα
σικά δόγματα της Χριστιανικης
Πίστεως, δτι εδω για πρώτη φο, λ'-�
ρα' οι' χριστιανοι' εκ
ηυ ,1σαν με'
τό ονομά τους.
'Η τρίτη πραξι ξετυλίγεται
στη Ρώμη δπου οί δύο ταγοί της
ιμια.ς 'Εκκλησίας άνταλλάσσουrν
,μπροστά στο ίερό θυσιαστήριο
της ϋασιλικης του Ά γίου Πέ
τρου τον άσπασμόν της συγγνώ
μης. 'Όλοι οί δρόμοι είναι άνοι
χτοι τώρα για μια κοινή πορεία
των Χριστιανών.
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'Έτσι ό δεσμώτης τοϋ Φανα
ρ ίου έλευf}έρωσε την 'Ο ρf}οδο
ξία άπό τη ϋαρειά, σχολαστική
της πανοπλία τοϋ Μεσαίωνα και
την άπέστειλε τον εύαγγελικό λό
γο να κηρύξη: «εt οϋτως ό Θεός
ήγάπησεν ήμας και ήμείς όφείλο
μεν άλλήλους άγαπαν και δια της
άγάπης δουλεύειν άλλήλου;». Μό
λις μια δεκαετία είχε άρκέσει
στον Άf}ηναγόρα για να προσεγ
γίση δύο κόσμους άδελφούς και
πολέμιους, για να δώση μια νέα
&κτινοϋολία στην Μεγάλη τοϋ
Χριστοϋ 'Εκκλησία, για να πέμψη
τό μήνυμα της Όρ{}οδοξίας στα
πέρατα τοϋ Χριστιανικοϋ κόσμου,
για να καταστήση τό Φανάρι
σταυροδρόμι 'Εκκλησιών και Έ
f}vων.
ίγα χρόνια μετα τό Σχίσμα
τοϋ 1054, ό διακαής πόθος για
την ένότητα τοϋ κόσμου δημιούρ
γησε στη ύσι την παράδοσι τοϋ

' γίου Γκράαλ. Λείψανο ίερό
τοϋ Μυστικού είπνου και τοϋ
Γολγο{}α, τό Ποτήριο τοϋ Γκρά
αλ, ήταν τό σκείίος άπ' δπου,
την Πέμπτη έκείvη προ των Πα
f}ωv, κοινώνησεν ό Χριστός μέ
τους μαv , 1 τας του, κι οπου αργοτερα ό 'Ιωσήφ ό άπό Άριμαf}c:ι
ας συνέλεξε τό αΤμα τοϋ 'Εσταυ
ρωμένου. Στις περιπέτειες της ί
στορίας τό ίερό σκεϋος χάθηκε.
'Ένας άσκητής μέ καf }αρή την
καρδιά, λέει ή παράδοσι, πώς
f}α ξανάϋρη τό κοινό αύτό Ποτή
ρια της ζωης, που δημιουργεί ά
νάμεσα στους άνθρώπους ενα
δεσμό, ασύγκι, ιτα άγιώτερο από
τους δεσμους τοϋ α'ίματοs;. Ό έ
ρημίτης τοϋ Φανr.ιρίου, πιστα
προσκολλημένος στην προσευχη
και ασκησι, βρίσκεται έπι τα ί
χνη τοϋ κ ο ι ν ο ϋ αύτοϋ Π ο τ η
ρ ί ο υ. Θα δυνηΜj αραγε τε
λικα να μας :τrείση για την έπιτα
κτιΥ.ή ανάγκη της κοινης πορεί
ας ένός κόσμου συμφιλιωμένου;
,
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"ΙΛΙΣΟΣ,,
ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
·Εκαστος χρυσοπανόδετος τόμος
Δια τους συνδρομητας εσωτερικου Δρχ. 70
Δια τους συνδρομητας έξωτερικου
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'Επιταχύνεται ή πορεία
συλλειτουργίας των Χριστιανών
Μήνυμα τοϋ Πάπα προς τον Πατριάρχη
«Είμαιστε -η οέ:ν ει,μα.mε--- \.ΙιΙΧ
θητ.α.ι 'Εχ.sίνου, δ δποίος «ώενά.ιως
ΚJα.ιvα. πα:,εί τα. rπά.ντα,,,; λιέ�γιει στο
μήννμά. wυ δ Π άιπα.ς Πα.ύ.λος δ
6ος στσν Οtκουμενικο Πwψά,ρ
χη Άθrt'Ιωyόρα. το-ι Α', πού έ.πε
δό'θη, οιά. τοϋ Μη-c ρο-πολίτου Χα.λ
-ι,:rjοό'Υος Μελίτω,νος, ένω το προ
ηγού,μ,ενο -uεϋχος τοϋ «'Ιλισαϋ» ξt
χε τυιπωθη. "\. ρο,.;, έπι6ά.λλετα.ι
πάσα. προσrπά.1:Jεια. ο:ά. την &πακα.
τά.σταισιv π λήρου ς σιυ'.!εpγα
, ι- -α.νωv.
σίlα.ς των Χρ:στ
<
«Το Π-.ιεϋμα. -λέγει �ο μή
νυμά. του δ llάιrοα.ς- εΟετο �ν
τα.ίς �οία.ι; ήμ,ων εν στχθε,ρον
θέλημια., δπω; -πρά.ξωμε, ν πiν το
ουνωτόιν, οπως έπuσrπεόσω,μιεν τήv
ήμέ.ραvι τήν τόσαν ,έ.πιθυ•μητήv,
κωθ' ηγ έν η) τειλε1 :ώσει κα:Λjς
συlλλιε:του1ργία.ς ,Θά, &.ξ:ωθω-μιΞ'Ι ο
πως κοιvωνήσ�μεν δ\.Jιαϋ τοϋ α.ύ
τοϋ Ποτηρίου· ταϋ Κυιρίου.
Έν τ"Ώ έNruuoι τα.ύτ·� &ά. εοει
οΠ'ως &-roo του&ε 'Χιαιt1α.6ά.λλωμεv
προσπά:θει,α.v, ϊvα. &.rπΟ".ι<.α.ιτα.σ,τ 'σω
μεν ά:πα.ντσ,χοϋ, μ,εταξύ χλήpοο
κα.ί -των πιστών κα.θολι¼ω'ι Υ,nλ
ορ'θοδόξ,ων ,ωτάιστα.σ:'Ι οντως i
οελφ:κήv. Ε1ίeε αιί E-"lv τοϋ πα.ρελ
θ:όντΌς -ι.'ληροιοοτη,θ1είiσα: ήμίν κ.α
ταιστοοσεις 'Χια.ί τα. έv ι.ιέι:rφ ήμGJν
όψωθέντσ, μοοόttοιχα., ϊv1:χ. μή ώσ:
κα.λύμωτα. έπι6ρα.ούvαντα. το ,:-ε
)Jειυrοα.ίοv τοϋrtο προς την πλή�η
1

Υ,α.vωνίια.ν βη,μα.. Οuκ. έσ,μέ:ν ;.1ια.
θητα.ί 'Fu.,sίvou,, οστις άιενwω; κ.α.ι
νά ποιεί πάJντα.; 'Ε'Υ τοίις συ'η.ι
σθψσ.σι τούrτ:ο:ς 'Χια.ί έν τ"Ώ ·ήμέρq.
1.1ιιθ..ς δσημέρα.ις mενωιtέρα.ς συιyεp, 
yασί�:χς προς &νεύριοοιν των μάλ
λον προσφόιρ•ωγ τ,ρόπων, έ.πί τψ
τέλει ι&π.ως φ-θάlσω1.1ιεν τα.χέω; ει;
τον σΥvΟrπ'6ν τοϋτοv, έιπ:χ.-ια.λω,.ι,6ά
νομεν όμίν, λίiαν ά.yαιπη,τέ: α.cιΞλ
ψέ, τα. οοίσθή1,1wτ:α. -ης βα:θείας &
γάlπης ήμιων έν Κυρίφ».
Ό όψυrπαυ,ρyος Προώρία.ς της
Κυ6εpvή Ξ-ως Χιαιθηyηrt"ης κ- ΤΙσά.
κωνσ,ς, έ�σJιρων τrrν σημ,α,σί•α'Ι τοϋ
11.1ιψύ�w�, ετό Jt(jlε, μεταξύ α.λ
_
λων, τα. εξη;:
«Το μήνυμα τοϋ χp:στ:α?:σμοϋ
εΙνα.ι rπ-ωιωιθpώ<1tινο, Υ.�ρύ•οοει τήν
ά..δ>Ξλψοσόvη Ι:\λω-ι των &vιJ,pώ'Ιtωv,
y.,ατά μ,Ξί ονα. θέ λόγον τωv χρ:, 
στια 11ω,ν. Ή ά.δειλψ:κ.r, αγά.πη με
ταιξύ ολωv των χρι1στισ..vιrκ,ωγ έκ.
κ.λφιων είνσ.ι άntα.ρα.ίτrιτος ¼αί
πρωτα.ρχι·ι.ή �αιpτυρ1α της χφι
:1-:α•v:•ιιότη ός των. Ή -ελιz:ότε,
,
,
� r:
ρη εςωκρα.τ()Κ
η' οργωι•
ωσις του- κοσ:.1ιου, το Ηα.τι-κσ..·ιόν, ο:ά. -οϋ &.ξί<ου
ήyέτου Όου, ε.Ο(.ι)'Ο:ε 1&είγμα μ:θ..ς
μεγά.-λης ί-ι,α'ί'ότrytος ν ά. ε1ίσέ}θη
είς τήv ζω'ν, σ:ι-τ:α.πσ-ιιρ:νόμιενον
είς το α.Ιτημα της ιπαyχρ:στ:αν<
κ.ης συνεφΎ'α.σ�ας πού πρω-το; ε1θε1 
σε•ν δ σικ.ου,μεvικος Πα:φιά.ρχη,ς».
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Τό Βατικανόν
,άποφεύγει τήν
λέξιν αϊρεσιc
υΟ>τ:ιχ.ν οί 'Απtοοτολοι διέδ:δα.ν
ΤΥ/Ι δ:ιδοοσ-ΜΧ.λιαιν τιοίί Χ ρι:στοίί, τόν
Α' οοίώνα., ετυχε νσ. συλv..ηφθοίίν
'ΚJα.ί νά. προοα.χιθοϋν στο «οονέ
&ρ:ον». Ό οχλος «ιετριζα.ν τσ. δόν
τ�α. τους Κια!ί 'Υ)'τΟΟσα..ν τήν θ7-νά.
τ,ω1σί' τους», αrοως άναιρέ,pοον αJί
Πpά.�εις -οών Άποοτόiλ.ω,ν (•ιιιεφ.
5, 33) . Τότ�ε ση,κ,ώθηχ.ιε δ μ,εγά
λ�ου κ.ύΙpοος νqι,σδ'ιδάσκαλος Γα.μ,α
λιij;). mί άψου εζήτηp:ε νσ. έξα.
χθοιϋν οί κ,αιτηγοροομενοι άπό τή·ι
α..ί1θοuie1α. γισ. λίγο, εΙπε: «'Άνδρες
Ίσρα.ηiλίτα.ι, προσέξετε πώς θσ.
ψε�ρθητε εnντι τών α.ν-θpώσtω"Ι
α.ύιτ:ώ'/... Σάς συμ6ουλεύ·ω νά. τούς
σ:ψήσετε έ.'λευθέρουις. Διότι έά.ν η
εξ .&.νθΙpώπων ή βουλή α.ύτη η τό
ει�ν τού_:ο, "ΚΜαι�u��σεταJι. ΕΙί
ο·ε εκ Θεου εσ.τιν, οο οuνα.ισθε κα
ταlλϋοο.ι αιύτό ΧJα.ί πpοοέξα.τε ι,.ι.ή
πως θιεομάχοι ,εύρ1Ξ-θή'tε».
"Οtα.ν 01ί Χpισ>τια,γοί πήραν στά.
χέρια. τους τήν εξοοσ:ία., ξέχα.σα,ν
α.ύτή τήν λογ:κ.ή ιπροσέγγισι στά.
ζ ψή\J)ΙΧ,W. δ:α.cpιοιρετιχης mστ�εως
κ.α.ί, τον Μωα.!ωνα, διέιπρα.ξαν
p•:κ.'ΟΟλέια. εγ-ι<ιλήμα:τια..
Ί. ώρα., ή Ρω,μα.ιακιαιθολtκή Έ1χ.
¼λησίια. ----1ι δπ.οί·α πρό ια.ίώνωv,
βέι6α.:«, .έγκ.αιτέλειψε τίς ισχ.λη,ρες
τuμωpι1ες τών «α.ίpπ:κών»- εγ
κα.τιχλ-ε•ίlιtε·ι κοοί αιύτr,ιν τήν λιέξι ν
«αίρεσις» ώς άWJ.χρa.νιστι:ι,:ή•ι. Ή
Σuνοδ:.rκή Έπ:τροπή δ:σ. τό Δό
η.ικχ. της Πίστεως (διά&χος της
Ίε,pάς 'Εξ,ετά.σε·ως Υ...αί τοίί «Σά.ντ'
Όψφίτσιο») εξέδωσ-ε ιέyκ.ύκλι1 ο
γιιά. την μιεθοδολ ογίια. χιειρισμ.ου
τών -rοcρ•ιπτώσεωιν όοyμα.τικών
1

,mλα.νών», δπως ά.ναφφει, ά..π<r
ψεύγονταις νά. χρφψ.οοο:'ήση τrμ
ει ιν «αφεσις».
λ'ξ
"
uo τα.ν σ.ναrmmουν ζηrtήr�τ1α. «ά;;ορθοο6ξωv»
θεολοyι,χ,ών α.πόφεωιv, 7Wύ ά..ποrtε
λουν «π-α,ραλλαγή» τών έιπ:σήμων
δι:δοοσ1κ,αjλιώι';, τό Βα.τι"ι()α,γόv δΙέ ι
θ' ά:ποφα.σί η προτοϋ ει gετάιση τ(J'/
π:ε.ρί ου ιπ,ρόlκ,ε,:ται Οεολόγο κ.α,l
τόν έ.π l σ¾ΟπtΟ της πιεριοιχης τοο,
σε Π'εp!πτωσι δε δ-:ια,φωγία,ς, θσ.
ά, ι,α,τίθετ1α;ι ή μ.εJλέlτη τοϋ �θέματ. ος
σε δύο ά�εξ(Χ)ρτήτ?υς έ.μπεφογ·ιώ
μο'�ς. 'f1ό εγγρα.φοv οέγ δμ�λ,εί
π,ερί «σ;φορισμοο» τού τυχόν εμμ4·ιοvτος στ-ιr, «πλ,άΝη» του. Ή ά'vω.
τά.τη Π'Οινή θσ. εΙΥαΙι δημ,οοί,α, κα
w.;--rrελ·ίσ. τών «πεπλα.νΥιtι,ένων» &.
π6ψεών του η ή Π'α.ίίισις ά..πb εκ.
παιδευτι'ι.η ,θέσ:, Μ.ν έχη. Σχετι• 
κώς, δ σε6. Ί� Τbμrι.ισ έδή
λωσε: «'Η ήλιε.κτρ-ι-,ιή κια.ρ&κλcc
ΥJα.ί 1δ θά.1,αμος ά!φ!ω1ν πfί.νε πιά»-

,

.

1

1

Ή ταφή
των ((άμαpτωλωV))
Μιετεδόθη άπό το Βα.τιχ,α,·ιό•ι-,
δτι ή ε1�δική έπ:τ.ραπή {jιά. τη.v
pσποπο!φιν τού εκ.κ,λησ:α.στιrκοϋ
νόμου, βάσει τοίί δrοο,ίοο &.π·η
γορεύιzτο ή τέλΘσ;:ς κηδΞ-1,α.ς δ
λων τώ
, γ α.ύιt-η,εί. ρων, τών ωLpετι.
κών κ.α.ί τών ιέλιειυiθέpων ,μασό,,ωιγ
με τελlετά.ς τη,ς ρω,μα.ιαικ.α;θοιλι¾ης
έ·ι.·..ιληp:ίας. Ή επιτροπij ειπρόtτει
νε τήν �p,yησιγ -οοϋ α-ρθρου
1240 του· έκκλησια,στ�κού ΥJαν. ό
νος, δ δπιοίος ώπιαγορεύιεt τήγ εκ
κληισιαιστι·κ:ήγ w.ψήν δ:αιφόρων
y..,α,τη,yοριωιν ά.μια,ρ-τιωλώγ σuμπ.ερι
λιαμ,6α.νομιέ•νων και �αιύτώv οί δτ
ποίοι έψο.Υεύθη,σαιν .είς μονομ,α-
χίας. 'Εκπtpbσωιτοος της έιπιτροιπης
r:,&ήλω.σεν, ortι ε.ίς τούς επισ�κιόι-
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πους ε•ις δλbκ.λ'YjipOV τόν κ,όσμ,01y
&.1Όε1στά.λη ή πpόταισ:ς κ,α,l έζ ητή,
θη ωπό τούς έπισχ.όιπους ο-πως
,�δεί ξου11,, μ, η1α,λ,υ 11έlpm ύιπ όληφιν
€!ίς τά, 01ιχ.αι:.ώ(μα;οα, κ.α,l t'Υ)Ψ άξιο
πpέπεια,ν των ανθpωΠΙί'ΙW"i υπάρ
ξεων», ώ; πρός τά.ς τιμtt>Jρίια.ς της
ε",(JΚ,λη,σίq,,ς.

Έκκλnσία
καί στατιστιι<ή
Δύο κ.ο: 'ΙWΥ':αιόγοι, δ Ί ησουt
της Έμlλ Πtv 'ΚJα,l δ λα,ϊκ.Ώς δ,ρ
Τσ= ά,ρε Κ:α,6α,λλίΎ, αμφ6rτ:εροι
τ:zυ Παν�:ψιrκ,Ι.JΚου Γρηιyορ:αvου
Παyεπ1�στημίου, διιzξήγαγον ερευ-

*

γ,7, μ,ετισ,ξύ 2.400 βοοπτ'ιΟΙμ,ένων
Κα.θολιιχ,ων της Ρώμης. Τό .άπο
τέλεσμιχ: 38.7% μC>'ιοv δέχο.vτα.ι
τό «ά.λά.-tJηwν» του Πώιtα, ένω
53,7% οέχοντα,ι τ'Υ)"Ι υπcφξι ΧΟ
λά.σεως. Την θε:bτη-σα, του Χρ:
στου αέ.χοντα,ι 79,9%, ένω τό πο
οοστόν πίσt1εως ιε,ίς Θ.εόν &,ν-ijλιθlε
& 92,2%.
Έ1 Υ, των έpωιτηlθέ.vτω�ν- 96,4%
δέχσντcι,ι ΤΥ;'/ ώφε�?J�μότ'Υ(W, , της
,
' ,,
, ' '
α.ρα wχι α.ιπ.:στοι ακοεχrι,Λ 1 σια,:; (''
μη}.
Ή συμμJετσχή σιτή·ι Κυρ:ακ.ά.τι
κη λειτουpγί•α, Υ,υμαίyετα..: ά.πό 35
σέ 40%. Τό ποσοιστ·όν γιά, ψά φο
pά τόllι 1,1,ηv1α ά..νηλΗε σέ 62%.
1

Ή Γενική Συνέλευσιc
του Έλληνιι<οϋ Τει<τονισμοϋ
'Τ-ήv �έισmέ,οα,v της 13ηι; Μα1p
τίου είς τό ΕΙΠ'l της CC(JU 'Αχα.ρ
νων 19 ΊΊε"Υ.τονι"ΚJόν Μέγα.ρο•, συ,v
η)ΑΙ'εν ή έτ σuα Γεναή Συνέλευ�
σις των άyτ, ιπρο:,ώΙπων του Έ1λλη
ν:'ΚΙΟU Τατοv:σμου.
Έv σ.ιρχη, ,συμ.ιψώνω; πpός εθι
μ,οv, αιπεδόlθφαν τ:ιμαί ιε,ίς τήγ
μ..ν 'μ-φ των1 κα.τά, τό προηγούμε
νον ετος &:πο. ο
, ιωισοοyτ, ω Ι μ.ελων
του Τεκ,τavι Μυ Τά.γμ,α.τος. Σιχ ετι
κώς, δ Μέγcι,ς Διδάχ,Υ,cΧ.Αο-ς του
Τε.κ.τον:σμaυ κ. Άλέξα,vδρ::ις Ί' α
ζό,πούΆος, ιείmε:
«ΒαιθJεία. ,εΙνοο: ή θλίψις μα.ς δ:1 ά,
την ά'Πώlλεια.v πλ�ειοοδος &.δ�λψων,
.οtτι Υες ελοομπp,υiVΟ'I τάς στή.λα.ς
των έpγιαιστηpί1ω•ι μας. Μεταξύ
-α:ύτων ά.vωφέρω τά όνόιμα.τα. δύο
σ;δ1ελφων, οί δποίοι κ.-α.τείχοv εξέ
χαυισα,v 1θέ.σ:,y zν τη Έλληιy:κ.η
-κοινω,1ίq. , σ,υv,ε,χίζοιy,τες παλ'αιάv

Π'αip1άlδοσιν, -κ.α..θ' ηv, εξοχα .πν-εύι,1,·.ι
τα. -κ.α.ί μεγ�ά.λοοι rπ:p{)Ισωπι κ.ότητ,ες
& V!Χ τόν 'Κ1ό1σ,μον 001νιδέον'οα.ι μετά
του Τε.ΥJtο?ισμο-υ:
1. Πα.'Ια,γ. Π,π�νέλη;, πpώη,'ι
Πρωθυιπου1pγός της Έλλά,δος •1-.α:l
'fποο,ργός επί -:ων Έξωτεp:y,ω�ι.
2. 'Άγγελος "Κ6εpτ, ιπρώrην
άpχη'('ος της 'Αlστυνομία..ς Πό
λιεω,γ 'ΚΙ'Χit ηpως της 'Ε'θvιΥ,ης
'Α vτιστάJσεtuς.
Ή θέ,1 σις των δ1ύο τοϋcων προ
σωmι κmήτωγ ειv τη Έ!λ¼ηνιχ.η
ΥJα.ί δ:ε·θ�νεί κο1:vωvίq. ύπήpξε π�
σίγyω,στος, ω,::,,τ'ε θεωpω Π!Ξpιττόy
1/ΓJ. πpο6ιί> ειίς �ο:α:τέpα.ν εξα..pσι V
τη; προοω11tι-κόιτηrt6ς τ�ων».
«Θά, :1οί έπιτρα.πf,ί -iΠpοισέ�:ε
,
, ,
ΟΙε- γα, καιι,1,ω tδια.ιτεφοον μ vειωv
του ψιλτά.του &,δiελ,φ,ού Δ. Ίωα,ν
νίιδου-, α..ί αφετα.ί του δπrJί�ου τόν
ά.νύψωσwγ ει!ις τό ϋwα.ταv εν τίj'>

φιλαrοφι·ι<.ψ τατοvιισμψ ά,ξίrω1.1,α.».
«Τψ.G>Υt'ες τήγ μv 'μ·φ τω·ι ά
πιελιθάvτων ά.ιεψΝ 'στων ά,δtΞλ ων
μ�ς, ήτις εί· α.: β�(}ύ,τα,τ,α. χαρ,;
γ;μέvη εις τάς "Ι.α.ριδία.ς μας, ψ έ
ρομεν τήν -φιπληv πέ,vθ:μ'J,'ί χ�ι
pοr,<.,pουσία.v».
Άκολούθως, άvα.ισκοπω·ι τά γε
yοΥό'tα. του 1970, δ κ. Τ α.ζόιττ:cυ
λος ά�ιεψέρ'fJη διά μα.y.ρωy εις τήy
ση,μΞ< ιωθείσα? κίvησι•ι περί έπι:,ή�
μου χα.ρα.κτη,ρ:σμ,αυ του Τεα.,το-;,:
σμ'Jυ ώς θΙ,:� :1κεία.ς, μέ συνέπειαν
τήγ ώπο-κοπή·ι των �λω'ί τούτου
ά.πό τήv 'Ε!χκλ σίω'ί, καιί είπεv:
«'Εωι δ Τεκt'Ο"Ιισμό,;; είn: θpη
σχ.εία., τ61:1ε οι "Ayyλo: ίεpά.ρχα.ι,
αί ά.ιν-frκο-ιτες είς τον Τε-κ.τοv:ΙΟΙμό'Ι
ά.'Ιήικοοσιγ εις δυο θρφκιε•ία.ς, μίαν
χριστ:·α.ν:Υνήν wαί έτέρα.ν ... :i'11τι
χρ:στια.vικ-ήν, τήν δπο:α.'ί -χ.α.ί &
ποικρύmου,ν; Κα.ί τό Βα.τικα.v6ν,
χα.•τόπ:γ -τής &1ποφάJ:JΙεως τω'ί Έκ
κληι:1:ων Βορε•ίου Εύρώπη;; περί
Εtl:JΟ ηης τεκτόν·ων, ΥJ:Χ'θ:έp@:JIΞ ...
διπληγ θρφκευtt:κή'ί ύπψnό,τη
τα.; Πpό'Χlειτα:, πια.σ: :Χ'ίώ,;;, περί
π:φαλοy::,μου εις τόy δποίο•ι δδη
yεί ή κακή λογική η δ α.'Ια.χρο
•1.r.:ι κό; φανα.τ-:σμός, τό'ί όrο:;ίον
r; ι·ου1ργεί πpός έtψετά.λλευσιν η
ά. 1ιάδε:ξιν».
Ί-\.ψcυ διά. μw-,φων ά,νέΠ'τυξε τά
έπ:χ,εφήμ,α.�:χ, κατά. τά. δποία δ
ΊΈκτοι-,:'Οlμός είνα.ι μόνογ μία πpΌ
αδευτ:κή όργά.·ιωσ:ς, ψιλοσοφου
σχ κ :χιί ά,γα.θοφyουσ;χ, ετόν:,σε�ν εν
κ:χ,τα.1κ1λ1είδι:
«Π ρ αέο ημ·ι εις rπ5,;·π.ι.ν ουιιατήv
•,<. Χί θά έξα.χολου1 θήι-;ω
ι
εΥ•έpγε:χν
μ:εγ άιντι•μ-τωιιτ:ίζοV'tε;; την ¾α.τά.
στα-σ:ν •μέ ά11�ρχξί,α,ν κια.ί &.πόλυ
τΟΙ'ι γα.λήν 'Ι, διοοτηρουΥ'tlες τήν
, υr rcεΠΙ()ιυησ:ν οτι το Τ εκτονιwν
δ:ρ,υμα. θά. πα.ραικολου,θήισ'Υ,) τά.ς ε1,

1
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ξε� λίξεις ΥJ'Χί 1θά λσ..Ο"Q τάς ΟΕΟύ
σ7.ς άποφάισει , dJλλά. κ.αί μέ τήν
ελπίδα. �: οέv ειi'nJ: δυ•ιατόν πα
ρά. νά έπιΥ.pα.τηι:ηJ έν τέ.λε: τό
φω; της άλη�εία.ς.
Όφείλφεv, εξ ,Ηλου, νά δια.
-κηρύ ξωμεν ι-uετά. της εm:ο::ιϊλ ο
μ� ιης ώποφα.σ:στι-κ.ότητος οτ::
Οι εν 'Ελλάδι τέκτονες εί'μεθ α.
Όρθό-δοξοι Χρ:σ1τι7,νο,ί, εις τή·ι δ
λό'tητ�χ σ,χειδόν, κα.! ΘΑ ME,INQ
MEN ! Δέν πρόΙΚΙειτΙαι:, οϋ-σε ήμείς
νά εΎ'ΥJχτα..λείψω:,vεν τr;ν Βρ σκεll
'7..V των πα.τέpω,ν ,μα,;, την δπ:ϊα.ν
π·α.ρα.κ::ιτα.(.\,.J,
1., ,1 κη·ι θ'ι;:'
κ.αι ως ιεpαν
λαμεΥ παρ1:χιδώσει εί.ς τά. τέκv,α. ή
μ,ων, ούτε Χ%ί ,εις αλλαν ΟΙΟ ΔRΠΟΤΕ ν ά έιιτ:ιτρέψω'.1,Ε'i οπως
,μά,ς άιμ.φ:σοη't"ήση 'tY'f'I π:στ·ν μ7.ς!
ΟΥΔ iiMI ΔΥΝΑΜΙΣ ύπά.ρχει,
ίΥ.ια.νή &πως μάς άπομ,α..-χ.ρύ·ιη εκ
της Θρ-ησ--ιJεία.ς του Ίηοο,υ. Έά.ν,
δέ, πια.ρχ πaσαιν ελπίlδα. νηφα.λιόι.
τητος καί συιναισ>θφεως εύθυνων,
ήθελε•; ή Έκ.Υ.λη,σίιχ τη Έλλά,
δος χρίv.ει δτ: δ:κια.:οϋ-τα.:, δυ-ιχ
τα.: η κα.ί ύποχρεοϋτα.ι οπως μας
&.π,ωΙθήση, ή το:α..ύτη άπόψα.σις αΏ
τη; δiν είν::ιι: δυι-ιωτ:όν γά εχη, ε1:..ι.ή λίαν 10εpιωρ:σμένη,ν σημασ:αν,
καθ' δισον ή Ίερά Σύνοδ:�1 ΟΥΤΕ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΙ r ΙΣ 1.0 , &.λλά
ΟΥΤΕ κχί ΤΉΝ ιΟΡΘΟ10ΞΙΑΝ
μανοπωλεί».
1

,

ι:

ι:

'

Ή Κοινωνιι<ή
δράσις τοϋ
Τει<τονισμοϋ
J α.-τά. τόv έr..α.yJΟ),ουθήσα.ντιχ, ά
πιdλαγισμόν των ιιtίΕΠtpχγμένω ι του
1970, ά1ιεψέρθη οτ�: δ:ετέ- θηισα.ν
δ:ά ψ:Ιλα.νΒρωιιτ:ικούς κι?νί κ.ο:νωv,ι
κούς 01καπούς 565.635 δρα.χ:μ.α.ί,
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έξ ών 197.759 προς ά.;α.rι,ού Τε, ΥJtό1Υ'WιΥ ίδρ ύθη είς 'Μι1εξp.ν
ψίσιν άΝα.ξιο,παhούντωv σtJJ't7-V'θ1pώ δρούπο'λιγ βρε.ψονφια.κος στα.θμbς
ο κλ:nιων •ι.,α,ί α.uθαυσα έστ:άισ,εως
πων καιl ΠCΧΙ:Ι1'J_οοσωv οίκογ,Ξ,Υ>Ξ :ων,
124.392 είς ά:y1αιθ0Jφyά. σωμ/1.,τεί!Χ 100 μοοθηrtων, συ•ιαλvχης δ,σ.π.ά.νης
Κια.t κο,:νωφελη ίδρύμσ,τα. (νοσακο 2 .500.000 δρα.χμ,ων περίιrοcυ.
μεία., δρφα.νσφοφεϊiα., γηροκαι,υει:χ.,
Πα.ρα.λλ-ή'λως προς τήν δρσ..σ,: ν
ο!κους τυφλG, >ν- 'Κ.λ.π.), 122.964 7..uτήν, ελιΞ:τούργησαν 18 ΥUΙ'/Jt1Ξ
δ:ά. τήν ,ε.κmα.ί'δ,Ξuσιν &ntόpων μα pινα.ί σχαλια.ί -ι.,α;τά. τοϋ &,γα.λφ::ι.6ηr
θητών κα.l φοιτηrtωv, ύπctt'ρσφία.ς, τ:,σμοϋ, διπου εφο�τφαν 632 μ,α.
βρ:χ.οεια. κ.λ.π., 56.559 διά. φάp θη-α.ί. Ή δ'αιπά.vη ά.νηλθΞν ειίς
ι.ι.ια.ικα. κ.λ.π. &.πόρων, κ.α.l 63.961 455.621 δρ;χ. ί 16 σχοΜ-l υ •ι,
!,
σ:ά. δια,φόροιυς ετέρους φιλιχ.νθρ-ω -oυpy
'
, , 9.ι
:-· ν ::.ις
εις
· ψ'J.ς, ΊJΜΧ,
πικούς σκοιπούς.
Κέρκ.υp7.. ι %7-l μία. ιεlς Σϋpον- 'Εξ
Δέ,ν ά.νεφέρθησ:χ.ν άτοιμrι.α.ί φ: άλλου, εLς Μυι-ιλήτην ελιειτούργηr
λ�νθρωπ:ΥJα.t 1Όpά.ξεις, άιφ' έvός σz τεχνι:κ.ή σιχολή μ,έ 200 μ,α,θη
μέν κ,α.τά. τήν ειπιθυμία.ν των ί -:�;, της 1δα.πάιψης ά.νελθούiσr;ς είς
S,ίων, α.φ' έτέ.pQU δέ εκ σΞ6οο:JΙμ,ου [)50.000 δρχ.
προς τγ,γ ά.ρχήν, δτι α.ί ά.γα.θα:ψ
Αι ώς άνω σχολα.ί ε1να.ι ά.Υ1ε
yία.ι ,δέον WJ- μή α-πο6αίναυιν εργον
ισμιέ,ν1α.1: όπο τοϋ Ι(ρά.τους 'Κισ,l
γνωp
έπιδεlξεως η μα.τι��οοοξ,ίια.ς, ά.λλά.
πα.ραrι.ολοοθοϋντα.: ύΤCο των ά.ρμο
•ιά τηροϋντα,ι .μοοτικα.ί.
'ΑνΞψέρ,θη,, δμωις, οτι μφίμν'Ώ δίων έrοθiΞαιpη't'ών.

Καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου
όμιλοϋν περί Τει<τονισμοϋ

·ο

δη,μοσιιο-yιρ,ά.ψος ')(.. Σπ. Άλε
λlεξίου, εγροοψε στο 1t1ε;p:OΙOLYJO «'Ε�
-ιt(ΚΙα.ψ:Χ.)> (9 'Αιπp:1λίου)
το
�έ.μα. τοϋ Τεrκ.τονισμοϋ δέιν εχ •ι
&:κόμη έyyροοφη σε ήμ;ψrρία. διά.
τα.ξι της Θεολογ�ΥJΥjς Σχολής.
Κοοτά. τά.ς -rοληrροψορί1α.ς τοϋ κ. '
J.ιε.ξίου,, «αί κ·οοθηry-ητα.l της Θεο
λογ,:κης Σχολής δέν ιcpα.ίνοντοοι
δια.τεθει,μέν.οι νά. -rοά.ρουιν δ:ωρο
ρε.τ'..'Κ.Ύ) ά.π6cp α.ση ά.πο έκε,ί1ν,η τω·ι
συγαιδέλψω'i τοο; τοϋ 1933» (,δτ:
δ Τεκτονι,σμ,ος δέ,ν εΙvα.ι θ'ρη�
•
,
'
χ
Α,,,
σ�ε,ια.. οv-σε
vr'ψκ,ευτ,ικη• ορyα;ιωσ�ς, ουτε α.ντιχρισ-σ�α.'iιοcός) .
Ώ;ρασθέιτlειι ,δ-ι εr ς "/.α.θηγητης

οτ:

είΙJtΕ''Ι, ερωτη1 θiε,i,ς ι:1JΠ0 Ο:τ-ηtσJζ
u1;;:,γ σ υτη' γ,τ c)l:X. με.1 χρ,:
του: «'Εi γ'ω -:ο•
τώ•pα. -ο·� μα.σον:σιμο ώς θρη,σ.ΚΙ�ίι::ι,ν
είς τήν Lcπορι:αιv τG)Υ θρφικ.ειώ"Ι».
υΕτιφος r;.α,θ'Υ('('(),ής δ1ι ηρωτ 'θη
μήιπ,ως μία. ά.πό:pα.σις εν α.ντί,σ,ι τοϋ
Τε-κτο·��σμοϋ τον ώψελήση, ά:ιτί
νά. τΟ"t βλά.ψη. Διάτι μέ: έ,π(σημο,ν
-:,· ρα.γί1 {δ.α, δτι ,εΙνα.ι θρΎ)Ιnεία. «θά
προ:πα.τεύ,ωντ!)',� άm,ο το Σύν,α.
γμ
, ,α., ό ε.πί κειφσJ).ής iθ« μΞrtέχη
,εις τά.ς δημc,σί,α.ς 'Κ.α,l έθγ:-κά.ς έκ
δ λώισ1::.ις, θά. κά;,ιουν έλεύ&ψα
τούς ,;α.ούις τω,γ Ι'Κ.α.l οί 8 .000 πού
λέγεται: οτι ιείνα.ι, θά. γίνουιν 1
000 η κα.l 80.000».
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Η ANTll(APl(INll(H
έπι-ι-ελεί σημαν-ιικόν ερyον
Όμιλεϊ ό Πρόεδρο<: τιϊc Έταιρίαc πρώην
ύπουργόc ι<. Γεώργιοc Κατσαφάδοc
Σημειοϋται κάμψις της θνησιμότητος
1974: Διεθνες Σuνέδριοv στην Έλλάδα
Έιν οψει του εφεvεινοϋ πα:ιιελ
ληινίοο, έρά.'wχ> της Ά,ντιΚΙα.pοcινι
κης 'Ειtαι:ρί�ας, δ 11ψ6:εδρος α,υτης
κ. Γεώρyιος Δ. Κα.wα,φάιδο;,
πιρώηγ ύπουργός ΠροWJ•ί'α,ς, 7tιpοέ6 η δ:ά. τον «'Ιlι,σαν» εις τά.ς ά.rι.ο
λούθου,ς λίαΝ έ'11διαιφφούσας ά.να,
Υ.οινώσεις:
«'Ατυ,χως ή ιπιστημη δε I έ1Όέ
, ε � ά.¾ό1μη την &.ποιχιά.λυψιν του
τυχ
α�τί'ουr, ΟΠ:Θp έWΕΙμοαί"ιΙΕl Κι:Χ;( j.,ΙιΞ
ταΙΟΟΟλ'λJει τ:ό ν άιρμi(>νc-κόv φυσ:ολο
yικαν ρυθμόν της ζωης των 'Χιuτ
τοορων, &τ:να, Ο'U'vθέτουν το•'Ι ά.ν0.ρώπι•vcΝ όρyα,vισμογ -κα,ί έιπι6ά..λ
λε: ε,ις δμάιδα.ς έξ α.ύτ:ων, αΝ1εξέ
λ1εy-κ�ον α!'Ι'άιπτυξι I κ,αί αιvώιμ,α,λον
πολlλαι7tλα.ισια1σμόv, μιε α.'Παιέλεσμα
τον "Α)α,ρ-κί1νον. Ό α.yων 'Κ,α,τΙΧ τοιυ
κα,ρχ,Dγου ε!να,: ,δϋσ-..οολος. Διότι δ
έχ:θρος ,εί'.Λα.ι ϋ,που,λος. 'Αρχϊζ,ει
τήv μοοχηv αncροε•ι&οποίητα.. υο
WΝ α.vτιλη�φGω,μιεη τήv έιπίθεσ:ν
1
τ :ιυ, δ ϋπου,λος α.ύτος έχθρός,
χ1ει κ:ερδ:1σει το μ.1εyα.λύτφοv μέ
ρος τη,ς μά.χη,ς.
1

1

ε

Πρέιπει κ.α.τΙΧ Ο1J1VΘ1Όεια,ν �ΙΧ όρ
yοονώσωμiΞ'I κ.α,λώς τά.ς ύπη1ρεσί�
ΚΙΟΟ't'ασικ.οπεί.αις, 1'Ι'ά. πυκvιώσωιμιε,ν
Κια,ί τ.ε,λειοοrο,ήσωμ,εν το άJy:χνιε0J
τικόv μJα.ς δίr-<ιτυοv. Ή διωρώ·τισις

του κο:νου ά.1t()Ιt!ελεϊ ε'Ι'α. σ�παυ
δα.ϊον μέσον, αύτος εί 11αι ε'llα,ς έ-κ
τωγ δϋι, ,μ,εγά.λωv σχισπωιν της
'Ελληvι1Υ.ής '.ΑJ,ι,τιχ.α.ρ-κιv:κ.ης Έ�
τα.φ!rα.ς (Ε.Α .Ε.) , ή δ'Ποί7, εθε
σεν άιπο της πρώτης 1στιι1μης της
συποοσιzώς της, ώς πρωοτα..ρ,χικού,ς
σrtόχους των δραστηριο,τήτωιν της
τους σJwλούιGους δυο:
α.) Δ:οοσιωσ:ς ε.ίς οσοv το δυνα
;όν μεγ�,λύ-tεpον π��οσ-t,οv των
ε•ι. κ•χpκ.ι,;ου πρc:J'ΟΙ:χι),ομεvων ά.
σθε,,ιων.
στάελ ωσις τη
)
β
Β τί
f r-<�α. ,
01εως, α.vα.ΚΙ�φι:1ις κα.ι ,rοαρατ�σις
τη� ζω-ς, α.-;θρωιπ:ί-ιως d,γεκ.της
των ώνιά.τω,ν κ.α.l χρονr:1ων μορ
φών.
Ε�ς -:ον τσμιέ.α. της ο:α.φω1vί
σεως του κο:'Ιου•, διi τ'ήν εγ,<,7.l
ραν δ::χ>πί'στωσ:ν της νόσου, ή Ε.
Α.Ε. κυ0ι..'λοφορετ -κ7vτ' έτος, είς
δΙεκάi�ας χιλ:ι άιδας ά.ντιτύπω•ν, ει
δι-κιον φυλλά.δισv, τελ1εί ,είς έιrοα.
φήν �ε τούς lα:φους τής ύπ,7-ί
Βρο,υ χώρας, έ.πωμ[:ζεται: τά.ς δα.
ποοvα.ς 1δια..γνωστ:κωv -κέντρων (8πως είς Τiρίιπολιν), έφο:διάζει τά.
κυττα,ρολοyιm έρ,yαιστήρ:α. τής
χώρα,ς με ορyα..'Vlα, συ:μιπληpώ�11ει
-αχ.ς α.κιτινdθιε.ροοπιεαιιrι.ιά.ς έyγ,ατα.-
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?τά.σΞ:ς, '1CΙ:JΟΧ.Ομεί1ω_v (οπ,ως το
.\ριΞτα,:ε:οv), w,:pεχΞι υπαφο
φi,α,ς ια..τρώ·ι δ:ά. τήv πα.θολοyι1κήv
ά.vα..τ,ο:ι 1. ίχv κχί ΥJJιττ:ι.p:, �λογίc1.v κ.
λ.π. Etv,1.ι, έξ αι,λ'Jυ, zτοί1μη νά.
βοηθή::;η 1επ:σ--;η1,ιο·ιιχά. ,, έρεύvχ:;
έλεγχομέ•ια.:; Υπ.ί σ.ξ:ολογουμέ·ια..;
υπό Έrπ:τροπη; έκ κ1.ι:Jη1γητωv
Χ.Χί ε1ιδ:ΧW'Ι Π1Ξpί τχ �ψή1μ,:τ,:,
τοϋ καpκί YO'U επ· :Jτ1jμ6•1ω•·ι, χ,,:τc,
πι y εγΥJpίσΞως τούτωv ύπό τοϋ
Κε'Υψ,κοϋ ΙΊ·ιωμαδοτικοϋ Συμ6ου
λίQυ Άvτ:κ1.1ρχ,:,;:κοσ Ί -\.γωvος,
πα.pά. τφ 'ίπουργείψ Κοιvω-�.κώ·ι
'ϊπηρ,εσιG)Υ,
'Εχ τώΙ'Ι στc1.τ:στικ,ι"ί>-. δΞΟQ•μέ
νωv πpοΧΙwπ-οει κά.πο�α, Χ�μψ:ς
της Οvη.σιμότη,-οος Ε'Κ. Χ�piΧιί1·1ου εις
-:ήv χώρχν μχς. 'FJπί 1.000 θι:ι.νά.
τω1γ G � 374 προηλιθοv Ε'Κ. ΥJ:ι.φ,χιί
'ΙΟU το 1967, ο[ 346 το 1968, Ot
333 το 1969,
Το ποορ-Ιr(ορον ,αυτό άποτέλε
αμα,, άιπό πλευράς Gν-ησιμ.ότηr-ος
1
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άσθενων

εκ. κα.ρ-κίνι::.υ πρέπει y' σ.ποιδοθη
Υ./1.ιτά. τή·ι γvώμηv μ.χ:; τοίhο μέν
ει; τήv βελ-οί•ω1:,1:1·1 τ-:;ϋ Υ,τιρι,:rι.οϋ
κχί 'Όεχv:κ.οϋ ά.vτικα.φκ:ν:Χοϋ έξο
πλ::JΙμ.οϋ τη; χώ1p,1.:;, χά.ρι:; ειις τήν
ΧΙυοιερ-ιηιτι x-rpv ,ε,Jρυ,τέρ:χν μέp, ιμ.•ην
000'1 ΥJΧί 'ΧUpίως, εις τά; επ:,μ.ό
�, �χ); &όιΥJ'Ιου; κσ.λ πΞ[ σ:ι-�οι'ι�; rπρc:1-;τ,:iθ,εΔ1.:; τη:; Ε.Α.Ε. δ:ά. τήv -κ,α
λυτέpα:ι δpγά:ιωσ:v τοϋ Ά·ιτ:-κχρ
κι•νιΥJ::Jϋ Άγωv,ος,
�Ω; πpό; τΟν ετερον κύ ρ �σν
σκοπό·ι τη; ΚΑ.Ε., α.υτη ϊ•CΙ?UΙΠ
ξε·,1ώ·η; &,πόρων --'ΥJ:χί δή α,γιά.
τω"ι� καρικ.: ιοπωθιώv εtς τήv Π'ε
ρ:οχ'ΥjΥ 'Α•θη
· vώv κ
· αί ει:; Θιεσσιχλο
vίΧψ, &πί του ιrοοορόvτος, Εις τή,v
ΠΙεp:οχήv 1tjpω-τι�υούσης 1 c[ ξε••ι ιώ'
',.,,Α
l ' 'δ
'
vες c1JΊΥp,ϊΕ
ι,·vη1::;α.ν '°mι � :οrκ.τryτου
έ.κ.τά,σεω; 112 στριφμά.των ε1ς
θέσ:v Κα,λυ
, ψ�ά.κι Νέας Κηιφι
σια,ς, Ει�; Θεσ1 σα.λονίΧηv, δ ξενών
στεyά.ζε-τσ,ι .ε1ς ι.ι�σθιι}μέv« κ.τ•ίρ:α.,
ά,λ,λά, άπΌε,φα�σί,σθη 1) ά.γορά. οιί:-ι..ο1
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Π!Jδ�1Κ'Υ ς έκ-σJ:jΞι ως δια τΥJ·ι ά•·ιi
γεpσ: '1 uδιοχ,τήτωγ έγκ.:Χ.'τ:Χ.Π:Χ.σΞ
ωι·ι. Ή έπέχ, 7.�σις του 1ψογpά.-:ι
μ:χ.τος 1μΞ•Α1ετi:t17J: χ,:χ,ί είς α,λ).α, Ε
πα.pχ:αr;..ά, χ,έ·ιτpα..
Οί έν λει11ουpγί q, ςενώ•ιιΞς έ'!.i, Ί επ:τ:χ.
, •κιt':κην
' α,, γοο, yχ,η•ι
λυψα.'Ί μ::χ.ι
διότ: δΙtν ήτο δυ1ιατόν οί πpοσ6ε
Θλημέι11οι ύπό χ,cφκίκυ βψε:ι:χ; η
χpον:,:χ.; 1μορψης γά, μένΟ':J'Ι ,ει; τά
ε�δ:κ.ά. νοσο;ω:.ιιεί,α, μz ά:rποτέλιε
σμ:χ. τη•ι κ•:χτοχήν κ.λ:νώγ επί μα
χ,pόν χpό'Ι,η, έπί ζημ:� της ύγ,εί
:χ.; ΧλλW'Ι ά.,σθ,ε·ιω·; Etειp:xtroεU:JJ:\μ,WΙ'J,
ουcε, έξ α.λλου, ήτο δυν7..το·ι οί
β:χ.ρέως οο:;θε-ιεί.ς γά, μ.έν::;υrι έΨcός
των οtχ,:ώ·ι τω'1 ί, τά:,ον δ:ά. νοση,
λωτ:κού;, δσοΊ κα..ί διά ψυχολο
υς.
ι ο
y •ιι ύ; λόγα
Ή Ε. .Ε. συνέστηισΞ ϊδιοΊ κο:
,;ωφεiλές νοοη,λ,ευτικόν ϊδpυμ,:χ., ύ
πό τον τίτλαγ «,OV"/JOς ξενία.ς γ.α,ί
1vε.ρι{)άλφειως», είς -ό δποίον -rοα-

pεχώpησε τούς ξενώνας 1μ,εθ' δλο
Χλήpc'J -η; πεpιουσί?:ς :χ.&των. Τό
·ιiον ϊδρυ,μ:χ. α.πγνωpί:Jθη ύπό τιοϋ
Κράτα>; (B..l. 588 .:οϋ 1969,
Φ,Ε.Κ. 180).
.λ:' &λω·ι των ισυ•ιθrμωy δ:αμο
·ιη;, δια.τpο:ρης, πεpιπο-:ήι:,εως γ,:χί
πz1 ρ:'θά.Ιλψεως, χ,α,τ:χ.6iλλ,ετ:χ.ι φpο-ι, "
' e '
τις ,;πω; αμ,υλυνετ,7.� .$,,1 δυσαρz
' ,σ'τος
ψυ,χολοy:Ια. η:ις, άJ'ισ.πο:ρ,εύΙJ'.τω;,
δηιμ:ουp-yιείται εις τού; -κ:χ.ρχ,:•11>
π:χθεί;. Ti ά:ποιt'ελέ�σ11α.-τα, τώ·ι
πpο::rπ:χθειων μaς έ;::-τpbπου1·1 Ίά.
πιστεύωιμεν
�
. δτι
" έπιτυγχά.• ετ:ι:: 1 ·ή
οη :ι:cυpγ:α Υ-Αιμ7.το; Υ.:Χι'φυχοΛ.οyία;, δ.:ι οί άΔθε-ιείς zύρ:ι::,χ,ο'/η.:
εί; τόιπο·ι α.Μ:χ.ψυχη; 'Ύ.7,ί ψυχ�:.γω
y:χς 'ιt'l.ί οχι Ι',ΙΟσηλευτιχιv,1) Οιά
το'/ '/,Jα,ρκ/νον ιδρύματος.
Εtδ:Υοώς, ή ψυ,χ7.γωγία. των ψι
λοξεΊουμέ·ιων ,εί; τόν ξΞνώνχ Νέ
α.ς Κr11φισ:αι; εΙ,ναι έ·ιτυπωσ:α.,·ι.ή.
Χά.ρις ξ�ς τά.ς ιχ.άΧ.'ιου; πpοσπ-α1
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θει�,ς του [Ένιχου Γρ1.1μμ,.τέω;
τής Ε.Λ. 1 • κ. ' . λιεξ. Τ 1.�οπ�ύ
λου δ1έν όπά.ρχε: �μέσαν ψυχωy,ω
yία.ς πού νσ. μή τίlθiετα.ι είς τr;•ι
δΙΚ16,ε,01: ι τω,γ - ρ:χJδ:όι:ρωγον τηλεόpα.σ:ς - 'Κι1νη�.1,α.τογρά.φο;; διάJφοpα πα.ιχvίΙδια. - Υ,α.τά κ-χι
ρούς Ιδ1:ά.φοpο: κα.λλιτεχν, ιΥJ:ι.ί έχ
οηιλώ1:;,ε:ς ά.πό διά.ψοp7. ΟΟ'('Κpοτή
μ,χτα, 1μ1ετα.ξύ των δποίων τό ΙΥ.'Χλ
λ:τεχνι Υ,Ο'Ι συyκ.ρότr,ιμα. τωγ Έ•ιό
πλω'Ι Δυvάι',.ι,εω"Ι ύπο -.:ον έξ1.1·ρετ.
χον ΥJα.Νλ:τέχ'Ιηι'Ι κ. Κα,p-χψt.Υέαν,
i:ίπιερ συχ ?όιτι-χτ-χ πρ,οισφ! ριετα.: εύ
yε·ιως, πρά'(i!.LΙΧ πού μα.ς έπ:66.λ
λε: ,,ά εχιφρά.σωμι ιεν τά-ς θιερμά.ς
εύιχσ.ριστίχς 1μ1.ι;, τασrpι είς τή'Ι
'Α!vωιτά.τψ Δι�ι: r.φι 'Ι της ύπΥjpε
σίας ένηι:-�,ερώσεως τιίJ·ι 'Ενόπλων
Δυνά.μ,εω•ι οσο,ν Χα.ί προσωπι:χ,ως
ε1ς τον Χ. Κα,ρσ,ιμα.νέιαν.
Έξ ά9...λου, ή ίΕ.Α.Ε. ,σ,Jγέ,σ�τη
ι ν, όπο τον τ:
ΙJΙΕ'Ι 1δία.ν Όπrφεσ!α.
τλα·ι «Γρ:χ.φείαv ΚοL·ιωγ:-κ,ων Ύ
πηρ,�σιωv Υ,7.ί Πληρ.(,φορ·ω·ι,,.
ΊΌ Γρω.: είον -ου-:ο ,εύρ:σΚJετ:χ.:
εt; ά.6:ά.1κ1�r;,ν έπ-χ:ρήν με δλ-χς
τά.; περ:σχάς της χι;ψας. Εrν'Χ: ε
τσ:1μον νιά. διεχ1θη Χ'Χί νά. Υ,'Χτευiθύ
νη το ι;; ά!ποστελλ ομ,έ·ιους fι προσ
εpχομέΥΟυς ά.φ' έα.υτων ά,::,θ, ε•;1εϊ;
ει; τά. δ:α.γ?ωστ�m κιχί θερ:ι.σοε\J
τι χ:χ. κέιτ.ρχ χ,1.ί νά. πα.ρα.r1νολΟU'θη
vσύτους YJ:r,{)' δλψ την διά.ρχει1.,v,
ητ:ς άιπαιτείτα.ι δ:σ. τήγ δ:ά.γνω
σι /
' κχι θερσ..πεί,α.v τη; ώσ1θlε,�ε!ας
των.
α.pχλωμοάvε1 τούς άισθε
νείς κ.α.ί ά.ποσυέιλλει ιχύτού ;; εί;
τούς ξενωινα.ς της ':Ετχφ!α; ε·ι
Ά (}ήνα.:ς Χια.ί Θε,σι::,ι:ι.λο'Ιίη), ε·,181.
πα.ρέχιετιχ: ε!ς αιύτού; στέγ:ι.,s:ς,
δ:m
· ροφή, πεpιπσ<ί"φ:; ΧJχί περ:
θα.λψις.
Διά. των ξεvώνωγ οί εχον-ε; ά
νά.γΥ:ψ νοσοy..(),_uειαrχης νοση�λ,εία.;;
1

π
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ο:α. -ήη θερα.ιπεία.γ -ωιι, ώς ωωrtε
ρ:ΥJοί &ισ<θiεν = Ι;, ά.πΟΟ!'t'έ.λλανται ε1ς
τ,χ &·ιτιχ,φχ,:γικά. Ίνστ:�τουιτα. κ:rλ
τά. ε1'01:y,6:, ιοσ:JΙ'/,.,aμ,εί,:. 'Εικ,εuθ,Ξν,
:1ετχ τή·ι ληξ:·ι τη; σJ'Ιωy,κ:Υ!_:; ν;
,
,
σηλιει,:ς τω1γ, ω; έσωτιερ-�-κ,ωγ α.
σθz, νωγ, -τσ:ι.1p1.λισ,μ,οά.γαν-u:r.: ΕΧ ·ιέου
Υ,7.ί μετ,σ,,ψ[prp�α,: εις τούς ξε'/(1)'/(Ι,ζ
rφος έξ11.1Υ,ολαύ1θr.:1ιγ της θιψ:χιπεί
α.ς των ώς εξωtτ1zριrι..ων α;::,ιθενων.
Οί \J,rj εχ Ο''ι'τες rJJ'/6JyΧψ '/ΟσΟrιJJ
μ.ιειw-ι..η:; ν<1<:1η,λεiα,ς πρό; θz,pαιrozi
:r.γ των, ώ; έσωτεp1'ι,οί αισiθ,ε,Λείς,
πσ.ρα.μ,ε_γ::;,υ"t
εις
'
, τους
' ξε,;ω- 1tα.;, απο
, '
ταύς δπο:ου:; ·ι..ι:ι.1θ' €.Υ.οοστην μ;ε,τ;α.
φέροντα.ι Ιδι' είδικώ'Ι μέtσωιγ (χύ
τοχ,:•rήτων πούλμ,α.ιν) τ'Ώ έΠ'.ολέ
ψει 'Κια.ι συνοδεί� όπ.ευθύ'Ι'ων 'Πpο
σώιπω,γ τω•ι ξενώνωιν, εις τσ. άρ
μclδΙ:α. θεp:rJΠΙευτικά κέ'ιτpα, δισ. νσ.
�π.-;οληθοο·ι εL; τ-ήν ΥJα.τάΩJ,:ηλσν
cριω· α,γ χσ..ί θ,φαtrοείια.γ, α.ϊτ,:y1ες
σ.ϊΌ:rJ:τουγ τήι χρ-ησ:�J,-;ιπο:-η,σ:ν του
βαρέος, πολU'πλ,όr.ου κα.ί πολυιοα.
πάΝσυ τεχ·ιικοϋ άιντ:κι,:ρχ,ι'ι':.Χσυ έ
ξσπλ:σ�μι-;υ του δπ,οίου στιε.pουντ,α.ι
�( ξ1Ε'Vώ�Ε;.
Ή Ε.. Α.Ε. ά,γτ)Jεί τούς πόρους
της, ώς τούτο -υυγχά.νει γν,ωισιτόιν,
Ε.'Χ των ιyJθέ :,εωγ πεπp.α.γμb;ωγ
τι,>'Ι πpοr;yουΙJ.ιένω,·ι >έτιίJν, ά.πο το
πp,ϊογ -ου κι:r.τ' ετο; δι,ενφyουμέ
ψjU εpά.νου, -χ:χ_τόιπ:•ι ιS�δuκ.ης ά
δε[α,ς -ου ό'Πουpγείου Koιvωv:%WV
'ϊrπηp,εσ:ω·ι, ώς καί τά; ιδιωτ:.κά.ς
ε1 ::,ψ ορά.ς.
Ίί Ε.Α.Ε. rδ:,α.θέιτει rπώ'Ιrtατε ιπο
σοστογ 15% του πpοϊόνv::ς του έ
pά.'?Ου προ; Χά.λυψιν &.,,α.-γ�κ,ων του
·ιτικ�pΥ...�νικο'U � γώνος, ικια.τ.ό
Π':'Ι ιείδ:κων εγταλωγ του ύπουιρ
γείου ΚοινωιΨκώγ Τπη-ρεσιών, α.ί
ά.ρμόrδ�αι ύπηρε,σία.ι του δποίbυ
διοοθέ'τουv το πσσαγ τουτ.ο έπί ηi
,
άιποφ:ά.σεων του Ι{iεντ,pιικοο
βάσει
1
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Γνω;μαδσc:rι.ου Συ,μ.6ουλίου Άνrr.:
κκψκινι'ΚDυ 'Αγώνος έγΥJpιναμ,i
νω'Ι ύπό wσ κ. Ύπουργου.
Τό ύπό,λο:πο,v ποσόι δι7-τίθ�z
τα.ι δ:ά. -rού; εί6ικω�τέρσυ; 'J"Κ.Ο
πού; :χ.ότου ,.Jiί, κυ,pί� ως, δ:ά. τήν
Ί..ειτου•ρyία:ι τ<ί)'/ ξzνώνω'Ι. ':0:ρ έ
τος θά. rπλ ρωθη μ('7- αί::rθητή ελ
λ,ε:ψι; του ξε·ιώ•ι�ο; Ό Κ.ηφ:σιά.;
δ:ά. της ά.·ι,Ξγέρ,:;1Ξω; ν:χ.ου έvτός
του χιίψου, αύτου.
Ε' ίς την έπ:τυχη δ:εξα.γω�rη'ι
τ,οσ έτ ::rίου έpά.νου συμ6ά.λιλου·ι
τ:χ. μέλη του 'Εθελωτ:κ.ου σώμα
το; ά.μιψοτέ.pωrι των φύιλωv 'ΙJ7.-ί &
πασ:χ.ι α.ι Ι ρ:χ:τ:,κα:ί ύπηρεισία.ι 'Υ/Χί
ά.ρχα.ί' τά. οpγα: τοπική:; α.ύτc
δ:οικήσεως, δ Έλλψ:'Κ.ό; 'Ερυ
θρός Σταl\J'ρό.ς, τ:χ. σώμ α.τα άιδΛ
φών νο::rcκιόιμων, Έλληγ:Ιοωι•ι δδη
yώv, ιιφοσrκ,όιπων, καθώς ,J:ι..ί δλα
τ:χ. μ
, έ.σ.::ι., έι·tημ,Ξ•pώσε,ω:;.
•Είζ α.πα.γτα.ς τού:; πpσ-:ι..·ια.:ρzρ
Θένας π:ψά.ΎΟ1'Ι'tlα1 έκ.ιφ;χχJ�ομ.Ξ·ι
θφμ,ά.:; εύ�α.ρ:1:;,tίΙαι;, δ:ά. λοιy:χ.ρια
σμό? -ωιν χιλ:1ά.ιδω,ν κ.-:ι..ρκι·ιοπα
θω·ι οϊτι�Ξς ιrοολυz:ΙδG,; κ,α1ί πο:κ:
λ�τpόπως 1έξ;�η,p�zτηθr.�α.ν ά.π_ό
την -ΒΞτ:-κη,, ν ενισχυι::r:ν, ην πα.ρε
:�οΙJ"Ι �εις τό εpγον τή; Έ'τ:χ.φείας.
Θά. ά.ιιvοτέ.λιει: άJδ:Υ.-:ι..ισλόιγηrtσν
κι:χ,ί iσύyyιγω,:;,τοrι π:χ,pά.λ,Ξ:ψι•J, ε
μ,ου προ�ωr:·rι.ώς, Η·ι}5z·ι έ-ον:ζz
.
ή προτσ Υ.7.ι_ δε·ι ύπΞγψοομ,μu':,ιετο
1

7.,

;
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Θυιμ:11. έ:ιισr-,<_ύσΞως του Κι')ινω•ι�χου
εργοι υ της Έτα.ιpΞ('ας ύπό τη; Έ
Ο·ι:Υ.η; 'Εrοχνοο::rτχ-ικης Κοοφνή
'JΞω:;. Ί10:α.ιτέ.ρως ύπογ?αμ,μίζΞτα:
τό πpσσωπ:Χον έvδ:χφέροιν τών
ά.pχηγG)•ι τη; ΚυβιψιήσΞω:; εξο
χωτά.-�ων Χ.Χ. Προέδρου α.ύτη:; r.
1(7.π:ι.Ιδοπούlλου καί 'Λντιπροέδι ρου
Στ. Πχττι:χ.Υ,ου, ώ; "Ι..α.ί τώ'i ά.;χι::;
δ:ω·ι ΎπουργG,ν Κο:,;ω,•�:'ΚιG>•ι Τ
πη1p1εσ:ών ------τό,:;ο,ι του rπpο-χ.α:,ό
χου Χ. Λoorι.Ji., Πά.ψα., δ:;ον y,::ι.,ί
του πα,pό'ι1τος Χ. Δσυ6α.λοπούλου
-ταυ 'ϊφυrπ'Juργσυ """· Ί[λ. Δ)ι
μη ρσ. καλ ΓΞνιΥο.ι υ Γρ:φιμ,ατέω�
κ. ,'Λπ �έξη:
..
'
Ο δμ, :λων ;:.χε: Ο�Υ,α.ΠύψΧ κα.:
1
•1πΞ1pτά.τr; ν ύπ01',<_pέlωσι 1 γά, 1rpι:;61.ί·ιη ει; εξ,αφσιν τώ·ι δια.π:στ(;)0:ΞW'/ α.tΠ1J''I, χω,pίς V:Χ ψο6ητσ,:
οτ:, ,1 ο:α.τυπω::r:ς τη; α·ιτ�Υ.::.ψενιΧης,_ _κ1.ί ω'tΞ7:ηρε-ά.:;,του κ.ρ}σει�ς
"';OcJ ΙQΙ.J�(Χ,ϊ:α,: "/'Υ., Π7.,pΞ,ζΥ'((r;lθ1η, λο
'(ψ ,η; 1Ό-:ι..λαιάι:; τοcι �διόιτη,τ;ος.
'Γέλcς, εrπιθυμώ -ιά. &να:κο:·ιι�
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Λ Α Τ Ω Ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Ομιλία ( ! 8-12-1970)

στον

((Παρνασσό»

Δέος δiέον νά καταλαμ'5άνη τον δη:οιονδήη:οτε 'ομιλητή, οταν
εχη νά •άναφερβη στον μέyιστον άη:ο τούς φιλοσόφους συyyρα
φεις, τόν ίδρυτή (το 387 η:.Χ.) της 'Ακαδημίας, ή δη:οία έζησε
και έλάμη:ρυνε τάς Άβήνας 916 όλόκληρα χρόνια.
Και έμεις η:ρόκειται σήμερα νά έξετάσωμε τις yνωμες του
μεyάλου Διδασκάλου και η:ρώτου Σχολάρχου της 'Ακαδημίας
σχετικά με τήν άνατροψή των η:αιδιων, σχετικά μέ τήν η:αιδεία,
σχετικά με τήν φιλοσοφία.
Έη:ικαλούμεθα, λοιη:όν, τήν άνοχή και τήν έη:ιεLκεια του
ακροατηρίου, μολονότι δεν η:ρόκειται νά η:ροσφέρωμε τήν ίδική
μας άνύπcφκτη σοφία, οϋτε νά άναλύσωμε τις yνωμες του Φι
λοσόφου. θά η:ροdκομίσωμε αυτούσιες τις η:ερικοη:ες του Πλάτω
νος - σέ μετάφραση φυσικά, - δ δη:οιος σε δύο κυρίως άη:ο τά
συyyράμματά του, στήν Πολιτεία και στούς Νόμους, είδικως ά
σχολειται και έξετάζει το θέμα της άνατροψης των η:αιδιων, το
θέμα της η:αιδείας των νέων.
Άπό τά δύο αυτά περισπούδαστα συyyράμματα έξεχωρίσα
με πολύτιμες περικοπές, τις όποιες θά παρ:ωσιάσωμε στούς
άκροατάς με τήν πεποίθηση οτι και αν ακόμη τούς είναι πολύ
yνωστά τά δύο αυτά συyyράμματα, θα τούς ε1ναι πάντοτε ευχά
ριστη ή έπαναφορά στή μνή,μη των σκέψεων του μεyάλου Φιλοσό_
φου, πού συνδυάζει τόσον έπιτυχως τη σοφία του περιεχομένου με
το κάλλος της έκψράσεως.
Καί δεν είναι μόνον ευχάριστη, άλλα καί διδακτι'κή. Διότι
οί 'απόψεις του Πλάτωνος δεν είναι «άρχαιες», δtν ε1ναι ξεπερα
σμένες. Οί άπόψεις των σοψων εχουν διαρκη νεότητα, άνήκοuν
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στο αίώνιο παρόν. 'Έχομε, λοιπόν, πολλα πάvrοτε να διδαχθοϋ
με άπό τον Πλάτωνα.
Προκεψένου περί άνατροφης των παιδιων προ�άλλει πρω
τον το έρώτημα, ποιος ε1ναι δ κατάλληλος χρόνος κατά τον δ
πο�ον θά πρέπει νά άρχίση ή έπιμέλεια της άνατροφης των παι
διων;
"1 σως νά σας είναι γνωστός 'δ' μϋθος, κατά τόν δποϊο μιά
μητέρα έζήτησε άπο τον Πλάτωνα - κατ' άλλους άπό τόν Πυ
θαγόρα - νά την συμ�ουλεύση πως νά άναθρέψη τό παιδί της.
Ό σοq>ος την έρώτησε τί ήλικία είχε το παιδί. Ή μητέρα άπο
κρίθηκε: «Μόλις έσαράvrισε». «Τώρα πιά είναι πολυ άρyά»,
είπε δ σοφός.
Ή άνατροψη - λένε οί παιδαγωγοί - άρχίζει με τη γέννηση
τοϋ παιδιοϋ. Ό Πλάτων άνατρέχει καί στά πρίν άπό τη γέννηση.
Καί οί σημερινοl έπιστήιμονες δεν μ,τορεϊ να εχουν αντίθετη
γνώμη.
'Αλλα ας δουμε τα σχετικά άποσ,τάσματα, πρωτα άπό τούς
«Νόμ,ους», μολονότι οί «Νόμοι» έyράψησαν μετά την «Πολιτεία».
Ν. Κεφ. Στ ·.: Οί νεόνυμφοι πρέπει νά σκέnτωνται :1ώc:
νά παρουσιάσουν στήν πόλη δσο τό δυνατόν ώραιότερα καί
καλύτερα παιδιά.

Καί γνωρίζοντας την έπίδραση ,του θα εχουν στό παιδί ή
ψυχικη καί σωματικη κατάσταση των γονέων κατα τη στιyμη
της συλλήψεως, προσθέτει:
Ν. Κεφ. Στ'.: Δέν πρέπει ή τεκνοποιία νά γίνεται μέ
σώματα μεθυσμένα. Οί γονείc: καί ατό δλλο διάστημα του βίου,
άλλά nρό πάντων ατό διάστημα τηc: τεκνοnοιίαc:, πρέπει νά
άnοφεύγουν τά νοσηρά καί τά δδικα, διότι αύτά άnοτυnώνον
ται στίc: ψυχέc: καί ατά σώματα των nαιδιων πού θά γεννηθοΟν.

Εtναι γνωστη ή άποψη δτι δεν πρέ,τει νά ταράσσωνται οί έ
πίτοκες. Διότι κάθε ταραχη έπιδρα στό εμ�ρυο. Γι' αύτο καί δ'
Πλάτων λέγει:
Ν. Κεφ. Ζ ·.: 'Όσεc: περιμένουν παιδί δέν πρέπει νά δοκι
μάιουν nολλέc: καί μανιώδειc: ήδονέc:, οϋτε λύnεc:, άλλά νά
τιμοϋν τήν ίλαρότητα καί τή μειλιχιότητα, σ· δλο τό διάστημα
τηc: έγκυμοσύνηc:.

Ή έπίδραση του περι�άλλοντος καί της άνατροψης, ή έΠ:ί
δραση της έκπαιδεύσεως 1εχει �ε�αίως τεράστια σημασία. Σχε
τικως δ Πλάτων γράφει:
Ν. Κεφ. Στ'.: Ό δνθρωnοc: είναι ημεροc:. 'Άν nάρη σω-
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ατή έκπαίδευση γίνεται συνήθως θειότατο καί ήμερώτατο άπό
δλα τά Ζωα. "Αν όμως δέν άνατραφη καλά, τότε γίνεται τό
ά γριώτερο άπ' δ σα τρέφει ή γη. Γι' αύτό δέν πρέπει ό νομο
θέτης ν· άφήση νά καταντήση πάρεργο ή άνατροφή των παι
διών.
Ή παιδεία, λέμε σήμερα, !&εν πρέπει νά άπο�λέπη μόνον
στη μάθηση, άλλά κυρίως στη διάπλαση της ψυχης, στη διαμόρ
φωση του χαρακτηρος. Καl δ Πλάτων γράφει:
Ν. Κεφ. Α ·.: 'Όσοι έκπαιδεύονται σωστά γίνονται άγα
θοί καί έπομένως τήν παιδεία δέν πρέπει ποτέ νά τήν περι
φρονοϋμε διότι ερχεται πρώτη άπ' όλα τά άγαθά ατούς
καλύτερους άνθρώπους.
Καl δμως πειριφρονουμε καl την παιδεία καl τούς παιδαyω
yούς: «Ά νάθεμα τά γράμματα καl κεινον πού τά �ρηκε», λέγει
ό Φτωχοπ;ρόδρομος. Καl λlέμε άκόμη: «Ούδεν μωρότερον των
ίατρων, εί μη διδάσκαλοι ησαν». Ό διδάσκαλος δμως εχει το ύ 
ψηλότερον ύπούρyη,μα: Νά συντελη στη διάπλαση της ψυχης.
"Ας σημειώσωμε δτι ή παιδεία καl ή έπίδραση του περι
�άλλοντος δεν άφορουν μόνον τά παιδιά. Παρακολουθουν τον
άνθρωπο καθ' δλο το διάστημα του �ίου. Ό Πλάτων λέγει:
Ν. Κεφ. Β ·.: Ή πρώτη α'ίσθηση των παιδιών είναι ή ήδο
νή καί ή λύπ
, η. Μ' αύτές είσχωροϋν στήν ψυχή ή άρετή και η
κακία. Ή φρόνηση όμως καί οί άληθινές γνώσεις είναι εύτύ
χημα αν άnοκτηθοϋν καί στή γεροντική ήλικία.
UΩστε καί έμεις εχομε περιθώρια να άπσκτήσωμε τlς άλη
θινες γνώσεις.
'Αλλά τί άποτελει την πρώτη έκπαίδευση; Κατά τον Πλά
τωνα:
Ν. Κεφ. Β ·.: Ή πρώτη έκπαίδευση πραγματοποιείται μέ
τίc: Μοϋσες καί μέ τόν 'Απόλλωνα. 'Όποιος είναι καλά έκ
nαιδευμένοc: θά είναι ίκανός νά τραγουδάη καλά τραγούδια
καί νά χορεύη καλούς χορούς.
Τα τραγούδια καl δ χορός, λοιπόν, εΤναι τα σπουδαιότερα,
κατά τον Πλάτωνα. Καl δμως πολλοl τα θεωροΟν διακοσμητικό:
καl δευτερεύοντα.
Ό Πυθαγόρας δεν εκανε καμμιά διάκριση μεταξύ άνδρων
'καl yυναικων, διότι έφρόνει δτι ή ψυχη κατά τlς ένσαρκώσεις
της πότε χρησιμοποιει άνδρικο και πότε yυναικε'ίο σωμα. Μετά
τον Πυθαγόρα, καl 'δ Πλάτων έ,τίσης άποδεικ\ύεται γνήσιος φε
μινιστής, λέγοντας:
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Ν. Κεφ. Ζ ·.: Πρέπει καί τά κορίτσια νά γυμνάlωνται σέ
όλα όσα καί τ· άγόρια. Καί δέν εχω κανένα δισταγμό ούτε
γιά τήν ίππευτική, οϋτε γιά τή γυμναστική, ότι τάχα στούc
ανδρεc άρμόlουν καί στίc γυναίκες δέν άρμόlουν.

Άλλα πο�ά είναι, κατά τόν Πλάτωνα, ή σωστη ανατροφή;
"Ας δοϋμε τί γράψει:

Ν. Κεφ. Α ·.: Σάν κυριώτερο στήν παιδεία είναι ή σωστή
άνατροφή, ή όποία nρό πάντων θά όδηγήση τήν ψυχή ν' άγα
πιiση τό άληθινό.
Ν ά όδηyηθ η ή ψυχή ν' άyαπήση τό άληθινό ! ... Τί άλλο πιό
μεγάλο νά εύχηιθοϋμε yιά την ψυχή;
Καί ποιά είναι ή πραγματική παιδεία;

Ν. Κεφ. Α ·.: Παιδεία είναι έκείνη πού όδηγεί στήν άρε
τή. 'Εκείνη πού άποβλέπει σέ χρήματα η πολιτική δύναμη η
καμμιά όλλη σοφία, χωρίς νοϋ καί δικαιοσύνη, είναι βάναυση
καί άνελεύθερη καί άνά!Ξια νά όνομάlεται παιδεία.
Παιδεία, λοιπόν, έκείνη που δδηyεί στην άρετή. Ή κοινωνία
μας δμως τη θεωρεί άπλως μέθοδο -προς ά-π:όκτησιν διπλωμά
-rων, χρησίμων -π:.ρός �ιοπορισμόν.
� Ας δοϋμε τώρα, κατά τόν Πλάτωνα, ποιοί είναι άyαθοί καί
ποιοί κακοί:

Ν. Κεφ. Α ·.: 'Αγαθοί είναι όσοι είναι ίκανοί νά έ!Ξουσιά
ιουν τόν έαυτό τους, κακοί όσοι δέν είναι ίκανοί.
Τό θέμα διευκρινίζεται πληρέστερα με τό �κόλουθΌ θαυμά
σιο ά-π:όφθεγμα:

Ν. Κεφ. Α ·.: Νά νικάη κανείς τόν έαυτό του είναι άπ'
όλες τίc νίκες ή πρώτη καί ή καλύτερη, τό νά νικιέται όμως
άπό τόν 'ίδιο τόν έαυτό του είναι άπ' όλα τό άσχημότερο καί
χειρότερο.
Τό ίδιο είχε πη καί ό Δημόκριτος: <(Νικαν αύτόν 1έαυτόν
πασων νικων πρώτη καί άρίστη».
"Αλλο ενα θαυμάσιο άπόψθεyμα, με τό οποίον �ε�αίως ή
σημερινή μας ύλιστική έποχη καθόλου δέν συμψωνε'ί:
Ν. Κεφ. Ε ·.: 'Ολόκληρο τό χρυσάφι, πού είναι έπάνω
καί κάτω άπό τή γη, δέν έχει ά!Ξία ϊση μέ τήν άρετή.

Καί κάτι που άφορα τους ήλι'κιωμένοuς:
Ν. Κεφ. Ε ·.:

Οί γεροντότεροι πρέπει νά ντρέπωνται
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τού<: νέου<: καί περισσότερο άπ' δλου<: νά προσέχουν μήnω<:
κανεί<: απο τού<: νέου<: τού<: ίδη η τού<: άκούση νά κάνουν
η νά λέγουν κάτι αίσχρό, διότι δπου είναι άναίσχυντοι οί γέ
ροντεc:, είναι λογικό έκεί καί οί νέοι νά είναι άναιδέστατοι.
"Οσα θά ελεγε κανεί<: σέ αλλον σάν συμβουλέ<:, αύτά νά έκ
τελη ό 'ίδιο<: σέ δλη του τή Ζωή.
'Ασψαλως είναι πολύ πιό εϋκολο νά λέμε, παρά νά έκτελοίJ'
με..., νά διδάσκωμε, παρά νά προσψlέρωμε τόν εαυτό μας ώς
παράδειγμα...
"Ας δοϋμε τώρα τί πρέπει νά άyαπα δποιος θέλει νά yίvη
μεγάλος καί θαυμαστός:
Ν. Κεφ. Ε ·.: Οϋτε τόν έαυτό του, οϋτε τά δικά του πρέ
πει νά ύnεραγαπδ δποιο<: θέλει νά γίνη μεγάλο<: καί θαυμα
στό<:, άλλά τά δίκαια, εϊτε άnό αύτόν τόν 'ίδιον έκτελοϋνται,
εϊτε άπό κανέναν αλλον, περισσότερο.
Τά δίκαια... Διότι ή Δι'καιοσύνη είναι ή ανώτερη άπ' ολες
τίς αρετές.
"Ας δουμε τώρα ποιός είναι, κατά τόν Πλάτωνα, εύτυχισμέ 
νος:
Ν. Κεφ. Ε ·.: Δέν είναι οί βαθύπλουτοι άγαθοί. Καί άφοϋ
δέν είναι άγαθοί, δέν είναι οϋτε εύτυχισμένοι.
Ευτυχισμένος, λοιπόν, κατά τόν Πλάτωνα, είναι μόνον ό
άyαθός.
Τί κυρίως πρέπει νά έπιδιώκη ό ανθρωπος; Ό Πλάτων
yράψΕι:
Ν. Κεφ. Ε ·.: Τρία είναι δσα έπιδιώκει ό ανθρωnοc:. Άn'
αύτό τό τελευταίο πρέπει νά είναι ή φροντίδα γιά τά χρήμα
τα. Προηγείται ή φροντίδα γιά τό σωμα. Καί πρώτη είναι ή
φροντίδα γιά τήν ψυχή.
Ή ψροντΟδα yιά τήν ψυχή... Έκεϊ ει\Λαι τό «μέσα nλου
τος». Πόσοι τό πcφαδέχονται σήμερα;
Και συνεχίζει:
Ν. Κεφ. Θ ·.: Ό πλοϋτοc: ύnάρχει χάριν του σώματα<:
καί τό σωμα χάριν τη<: ψυχη<:.
Ή ψυχή, λοιπόν, είναι τό κυριώτερο. Ό Πλάτων είναι 'άντί
θετος πρός τήν άναρχίαν. Γράψει:
Ν. Κεφ. Θ ·.: Είναι άνάγκη οί άνθρωποι νά νομοθετοϋν
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καί νά Ζοϋν σύμφωνα μέ νόμους, άλλοιως δέν διαφέρουν από
τά δγρια θηρία.
Πράγματι, ή διαφορά της αγρίας καταστάσεως άτιό τήν
τιολιτισμένη εί αι ή καθιέρωση νόμων.
Σχετικά με τό ατσμικό καί τό κοινό συμφέρον λέyει τά ά
κόλουθα:
Ν. Κεφ 0 ·. · Ή πολιτική, πού είναι άληθινή τέχνη, �εν
πρέπει νά σκέπτεται τό άτομικό συμφέρον, άλλά τό κοινό,
διότι τό κοινό ένώνει, ένω τό άτομικό διασπδ τίc: πάλες Καί
στήν πόλη καί ατό δτομο συμφέρει περισσότερο νά θεσnισθη
τό κοινό συμφέρον, παρά τό άτομικό.
Αύ
· τό ό Μαρκος Αύρήλιος, ό αύτο'κράτωρ ψιλόσοψος της
υ
Σ τοας, τc έξέφρασε μεταyε έστερα με τό άτιόψθεyμα · « Ο,τι δ-έ.v
συμφέρει στό μελίσσι, οϋτε στή μlέλισσα δεν συμφέρει>.
Γιά τόν έ.λεύθερο νου, τιού λειτουργεί ψυσιολοyικά, λέγει τά
ακόλουθα:
Ν Κεφ. 0 ·.: Άnό τήν έnιστήμη οϋτε ό νόμος, ούτc η
τάΕιc: είναι άνώτεροι, οϋτε έnιτρέπεται ό νοϋc: νά γίνη ύπή
κοοc: η δοϋλος κανενός, άλλά δλα νά τά έΕ:.ουσιάΖη, δν είναι
άληθινά έλεύθερος καί λειτουργη συμφωνα μέ τή φύση
Καί κάτι τιcύ θά μας ύτιενθυμίση των Λακεδαιμοvίωv τή"·
αρετή:
Ό καθένας δc: σέβεται τόν γεροντότερο
Ν. Κcφ 0 ·
του, ατά εργα καί ατά λόγια
Δηλαδή, οχι μόνον με τά λόyια, 'αλλά καί με τά ερyα.
Σχέσις σώματος καί ψυχης:
Ν Κεφ. 1 · : Ή ψυχή γεννήθηκε nρίν ano τό σώμα Το
σωμα δεύτερο καί μεταγενέστερο καί έtουσιάιεται άnό τήν
κυρίαρχη ψυχή
Είναι yνωστ-έ.ς οί άrτόψεις του Πλάτωνος τιερί τιρουτιάρξε
ως της ψυχης. Καί ει αι ό Πλάτω , μαζί μέ τόν Πυθαγόρα καί
τούς 'Ορφικούς, ενα τεράστιο έτιιχείρημα ύτιερ της άτιόψεως της
Μετενσαρκώσεως.
'Αλλά καί τά άκόλουθα λόyια του Πλάτωνος ερχονται είς
έ ίσχυσιv αύτης της άτιόψεως:
Ν Κεω. 1 β ·.: Ή ψυχή εχει άπόλυτη ύnεροχή έnανω
στό σώμα. Τό σωμα παρακολουθεϊ καθένα άπό μδc: σάν σκιά
καί σωστά λέγεται γιά κείΊους πού πεθαίνουν δτι είναι εΊδωλα
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τά σώματα των νεκρών, ένώ ό άληθινός έαυτός μας είναι
πραγματικά άθάνατος καί όνομάί::εται ψυχή καί λογοδοτεί
γιά τήν έπίγεια Ζ:ωή μετά θάνατον.
Δηλαδή, διακηρύσσεται ή άθανασία της ψυχης καί ή έτιαν
ενσάρκωσή της σέ άνθρώπινα σώματα.
Ή C5ιαστι'κή νεότης, τιού νομίζει οτι ολα τά tiέρει, ας προ
σέ[,η ίδιαιτέρως τά άκόλουθα, πού δείχνουν οτι είναι σε15αστές
οί ά λλαyές άτιόψεων, οταν yίνωνται μέ κρίση και σύνεση :
Ν. Κεφ. ι ·.: 'Όσο περνάει ό καιρός, θά σέ κάνη v· άλ
λά!Ξης πολλές άπό τίς σημερινές σου δο!Ξασίες καί νά παρα
δέχεσαι τά άντίθετα. Περίμενε, λοιπόν, νά γίνης τότε κριτής
των σπουδαιοτέρων Ζ:ητημάτων. Καί τό σπουδαιότερο άπ' δλα
είναι αύτό πού σύ τώρα δέν τό θεωρείς τίποτα, δηλαδή, άφοίί
σκεφθης σωστά γιά τούς θεούς, νά Ζ:ήσης καλά η άσχημα.
Αύτά γράψει δ Πλάτων στούς «Νόμους».
Τώρα ας ελθωμε καί στην «Πολιτεία», οτιου έκτος αιτό τίς
συμ15ουλές yιά τήν ανατροφή καί τήν τιαιδεία. Θ' 'άκούσωμε καl
συμ15ουλές yιά τήν άληθινή φιλοσοφία.
Καί στήν «Πολιτεία» δ Πλάτων τά ίδια λέγει σχετικά μέ τίς
φροντίδες πού τιρέτιει νά παίρνουν οί yονεις, πρlν άκόμη yεννη
θουν τά τιαιδιά, καθώς καί yιά τή νηπιακή ήλικία.
Συγκεκριμένως, δ Πλάτων λέγει οτι κατά τή σύλληψη
τιρέτια νά έξετάζωνται οί άστρο,λοyικές έτιιδράσεις, ωστε νά
yεννιουνται τιαιδιά μέ καλή φυσική τιροδιάθεση καί μέ εύνοϊκή
τύχη. (Π. 546).
Οί άστρολοyικές έτιιδράσεις είναι ενα δύσκολο θlέμα, με τό
δτιοιον C5έ15αια δεν εχουν καμμιά σχέση τά ώροσκότιια καί οί
άστρολοyίες των έψημερίδων και λαϊκων τιεριοδικων.
'Αλλά δεν είναι μόνον ot άστρολοyικες έτιιδράσεις τιού τιρέ
τιει νά έξετάζωνται. Ό Πλάτων ζητάει 'καί τιροyαμιαιο τιιστο
τιοιητικό υγείας:
'Όσοι εχουν άρρωστημένα σώματα δέν πρέπει vά τεκνο
nοιοίίν. ( 407)
Καί συνεχίζει:
Τά παιδιά πρέπει νά γεννιοίίνται απο γονείς πού βρί
σκονται στήν άκμή της ήλικίας τους. ( 460)
Δηλαδή, οϋτε άτιό τιολύ νέους γονεις, οϋτε άτιό ήλικιωμέ
νους.
Ό Πλάτων, άτιοδίδων μεγάλη σημασία στlς τrρωτες έντυ'!tώ-

1971

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕιΑ

131

σεις της νηπιακης ήλικίας, συμ�ουλεύει κάθε μητέρα νό: ψροντί
ζη δστε νό: πλάθη περισσότερο την παιδική ψυχή με κατάλληλα
παραμύθια, παρά τό παιδικό σωμα με τίς φροντίδες της (Π. 377).
Καί συνεχίζει:
Ή άρχή ,εχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα γιά κάθε εργο,
καί μάλιστα δταν πρόκειται γιά ενα πλάσμα νεαρό καί άπαλό,
διότι τότε nρό πάντων διαμορφώνεται τό ότομο. (377).
Καί συμπληρώνει:
Δέν πρέπει οί μητέρες, δίνοντας πίστη στούς ποιητές,
νά φοβίΖουν τά παιδιά τους μέ ίστορίες γιά φαντάσματα, ούτε
νά λένε λόγια βλάσφημα γιά τούς θεούς. (381).
Π.ο,ιά είναι τά λόγια τό: �λάσφη·μα yιό: τους θεούς; Γιό: νό:
τό έννοήσωμε καλύτερα, θό: παραθέσωμε αύτούσια μιό: κάπως
έκτετσμένη περικοπή (Π. 378), 'από τή μετάφραση Κ. Γεωρ
yούλJη:
«'Αποκλείεται νά είnωθη δτι οί θεοί κάνουν άναμετα!Ξύ
τους πολέμους, έπιβουλές καί μάχες, !Ξέρουμε δά δτι αύτά
δέν είναι άληθινά, άνίσως καί θέλωμε νά θεωροϋν, δσοι Οά
γίνουν φύλακες της πόλης μας, μέγιστη έντροπή τό νά
έχθρεύεται χωρίς λόγο ό ενας τόν αλλο· πρέπει νά άnοφύγω
με νό τούς λέμε μυθικές διηγήσεις καί νά τούς nαρουσιάΖωμε
Ζωγραφικές παραστάσεις, άναφερόμενες στίς γιγαντομαχίες
καί στίς άnειράριθμες καί πολυποίκιλες αλλες εχθρες των
θεων καί των ήρώων nρός τούς συγγενείς καί τούς δικούς
τους. 'Αντίθετα, άνίσως κι' εχωμε σκοπό νά κάμωμε τούς
νέους νά πιστέψουν δτι κανένας εως τά τώρα πολίτης δέν
εnιασε εχτρα μ' εναν αλλο πολίτη καί ότι αύτό είναι άνόσ,ο
nρδγμα, πρέπει οί γέροι καί οί γριές μέ τέτοιο nνεϋμα νά μι
λοϋν στά παιδιά, άρχίΖοντας άnό τήν πρώτη τους ήλικία, καί
δταν τά παιδιά nροχωροϋν στήν ήλικία, πρέπει νά είναι άναγ
κασμένοι καί οί ποιητές μέσα στά δρια αύτων των σκέψεων
νά συνθέτουν τούς μύθους τους. Τό δέσιμο δμως πού εnαθε
ή 'Ήρα άnό τό παιδί της καί τό πως έγκρεμίστηκε άnό Ί όν
πατέρα του ό 'Ήφαιστος, θέλοντας νά ύnερασπιστη τήν δερ
νόμενη μητέρα του, καί τίς θεομαχίες, όσες εχει έφεύρει ό
• Ομηpος, δέν πρέπει νά έπιτρέψωμε νά άκουστοϋν μέσα
στή δική μας πόλη, είτε είναι είτε δέν είναι φτιασμένες μέ
άλληγορική σημασία. Γιατί ό νέος δέν ήμπορεί νά κρίνη τί είναι
άλληγοpία καί τί δέν είναι, άλλά έκείνα πού θά τοϋ κολλήσουν
ατό μυαλό του σέ νεαρή ήλικία μένουν κατά κανόνα άνε!Ξά
λειπτα καί άμετακίνητα. Γι' αύτά δλα πρέπει νά προσέχωμε
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περισσότερο άnό κάθε δλλο, δσες διηγήσεις στήν πρώτη άρχή
της ήλικίας των άκοϋνε, νά είναι μυθολογικές διηγήσεις πού
ή άκρόασή τους νά εύνοη τήν άνάπτυΕη της άρετηc » .
Δυστυχως, έμεϊς οί "Ελληνες, άvτί να ύ11ερηψανευώμεθα yιά
τήν 'Ελληνική Μυθολογία, μέ. τό (5αθύ ψιλοσοψικό 11εριεχόμενό
της, (5λέ11ομε τή Μυθολογία στή χαμηλότερή της μορφή 'καί νο
μίζομε δτι οί άρχαϊοι "Ελληνες, οί σοψοί καί ένάρετοι, έπί
στευαν σέ. άπλοϊκά 11αραμύθια.
Ό Πλάτων λέγει δτι τά πρώτα μαθήματα πρέπει νά είναι
γιά τό σώμα ή γυμναστική καί γιά τήν ψυχή ή μουσική. (376)
Ή καλή γυμναστική, δπως καί ή μουσική, πρέπει νά είναι
άπλη καί μετρημένη. (404)
«Μέτρον άριστον», δrrτως ελεyεν δ Κλεό(5ουλοςδ-Λlίνδιος.
Έμεϊς δμως σήμερα έ11ιζητουμε ρεκόρ καί ύ11ερ(5ολές.
Ή ση μασία της καλης άρχης ση μειώνεται άnό τα άκόλου
θα:
'Όnυιον δρόμο πάρη κανείc άπό τήν παιδική του ήλικια,
τέτοιον καί κατόπιν θά άκολουθήση. (425).
Πολύ σωστά. Καί συνεχίζει:
'Όταν τά παιδιά δεχθοϋν μέσα στήν ψυχή τουc, μέ την
έrιίδραση της μουσικηc, έκεϊνα πού πρέπει, θά άκολουθοϋν τά
σωστά, θά τηροϋν σιγή μπροστά στούc μεγαλύτερους, θα πα
ραχωροϋν τή θέση τουc, θά σηκώνι;Jνται όρθια καί θά δεί
χνουν τόν όφειλόμενο σεβασμό ατούς γονεϊc τουc. (425)
Ή ση μασία της διαnαιδαyωyήσεως τονίζεται καί μέ. τά ά
κόλουθα:
Οί πιό εΕυπνεc ψυχέc, δν τούc τύχη κακή διαπαιδαγώ
γηση, θά γίνουν πρώτεc στήν κακία. Τά μεγαλύτερα άδικήμα
τα παρουσιάιονται εύκολώτερα άπό μιά γενναία φύση, πού
τήν έχάλασε ή άνατροφή, παρά άπό μιά φύση άδύνατη, πού
δέν θά γίνη ποτέ άφορμή, οϋτε γιά μεγάλο καλό, οϋτε γιά
μεγάλο κακό. (491)
Γενναία ψύ ση 11ού τήν έχάλασε ή άνατροψή. υΟ11ως 'δ' Άλ
κι(5ιάδης και τόσοι άλλοι.
Καί κάτι 11ού άψορα τόν τρό110 της διδασκαλίας, τον δ11οϊον
ή νεώτερη 11αιδαyωyική τον ξαναανάκάλuψε:
Τά παιδιά δέν πρέπει νά μαθαίνουν μέ έΕαναγκασμό, διότι
έκεϊνο πού θά μάθη ή ψυχή μέ τή βία δέν θά της μείνη μόνιμο
κ-rημα. Περισuότερα μαθαί\.·ουν παίιονταc. (536)
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Γιά τίς π,ραyματικές -ά:ρε.τές των νέων γράψει:
Οί νέοι δέν πρέπει νά γίνωνται φιλοχρήματοι, οϋτε νά έπι
θυμοϋν δωρα, άλλά νά εχουν τίc: άρετέc: της σοφίαc:, τηc: άν
δρείαc:, της σωφροσύνης καί της δικαιοσύνης. (390 καί 427)

Περί ά:ρετης καί κακίας:
Ή άρετή είναι ύγεία, όμορφιά καί εύεεϊα της ψυχηc:, ένω
ή κακία είναι άρρώστεια, άσχήμια καί άδυναμία. Οί καλέc:
άσχολίεc: όδηγοϋν στήν άπόκτηση της άρετηc: καί οί δσχημεc:
της κακίας. (444)

Καl συνεχίζει στό ίδιο Θέιμα:
Τά παιδιά δέν πρέπει νά συγκεντρώνουν στήν ψυχή τουc:
κακά, άνατρεφόμενα μέσα στίc: είκόνεc: της κακίας, σάν �ωα
πού βόσκοu-.ι σέ κάποιο λιβάδι μέ φαρμακερά βότανα. Πρέπει
νά έπικοινωνοϋν μέ τήν καλλιτεχνία καί μέ τή φυσική ώραιό
τητα, ώστε οί νέοι νά ώφελοϋνται δπωc: άnό μιά αϋρα πού
φέρνει ύγεία άπό ύγιεινούc: τόπους. "Οποιοc: πάρει καλή άνα
τροφή, μέσα σέ περιβάλλον όμορφιδc:, θά έnαινη τα ωραία
πράγματα, θά έλκύεται nρόc: αύτά καί θά μιση τά όσχημα.
( 401)

Οί έ<pημερίδες, ή τηλεόραση, δ κινη,ματοyράψος, αύτό ά:
κριt3ως δέν φροντίζουν; Που να παρουσιάσουν είκόνες κακίας η
έyκλη ματικότητος...
Καί στήν «Πολιτεία», οπως στους «Νόμους», επισημαίνε
ται δ φεμινισμός του Πλάτωνος:
"Αν θέλωμε νά χρησιμοποιήσωμε τίc: γυναίκεc: γιά δnοιεc:
καί τούς δνδρεc: δουλειέc:, θά πρέπει νά τίc: διδάΕωμε τά ϊδια
πράγματα, δηλ. γυμναστική καi μουσική, καθώc: καί τήν πολε
μική τέχνη. 'Υπάρχουν πολλές γυναϊκεc: πού είναι σέ πολλά
έπαγγέλματα καλύτερες άπό πολλούς δνδρεc:. (451 καί 455)

Καί τώ,ρα έρχόμεθα στlς συμt3ουλές yιά τήv άληθινή φιλο
σοφία:
'Αληθινοί φιλόσοφοι είναι έκείνοι πού βρίσκουν εύχαρί
στηση στή θέα τηc: άλήθειαc:. (475)
Ή δειλή καί άνελεύθερη φύση δέν μπορεί νά εχη κανένα
δικαίωμα έnάνω στήν άληθινή φιλοσοφία. (486)
Ή μικρολογία είναι τό μεγαλύτερο έμπόδιο γιά τήν ψυχή,
πού μέλλει άδιάκοπα v· άπλώνεται γιά v· άγκαλιάση όλόκληρο
τό σύμπαν τιϋν θείl(WV καί άνθρώnινων πραγμάτων. 'Όταν ή
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σκέψη είναι προικισμένη μέ μεγαλοπρέπεια καί μέ τή δύναμη
νά παραδίνεται στή θεωρία τηc: αίωνιότητοc: καί τοϋ συνόλου
τηc: ούσίαc:, δέν μπορεί νά νομίση τήν άνθρώnινη Ζωή 'Jάν
κάτι μεγάλο. (486)
Φιλοσοφία καί πληθοc: είναι άδύνατον νά συνυπάρΕουν.
· Αναγκαστικά οί φιλόσοφοι θ' άκοϋνε κατηγορίεc: άnό τό nλη
θοc:. (494)
Ό άληθινόc: φιλόσοφοc: καταφρονεί τά πολιτικά άΕιώμα
τα. (521)
"Αν οί φιλόσοφοι δέν βασιλεύσουν στίc: nόλειc: ii ο ί λεγό 
μενοι τώρα βασιλείc: καί δυνάστεc: δέν φ·λοσοφήσουν γνήσια
καί ίκανοnοιητικά, αν δέν συμπέσουν στό 'ίδιο πρόσωπο τοϋτα
τά δύο, δηλ. ή πολιτική δύναμη καί ή φιλοσοφία, δέν θά ύnάρ
Εη τέλοc: των δεινών στίc: nόλειc:, καi νομίΖω οϋτε καi σέ όλό
κληρο τό άνθρώnινο γένοc:. (473)
Ό Πλάτων yιά νό: έξηyήση τή νοοτρο-π:ία των 'απαίδευτων στή
φιλοσοφία άνθρώπων δίνει την περίφη,μη εtκόνα των δεσμω
των του σπηλαίου, οί δποϊοι -στή λάμψη της πίσω τους φωτιας
(:,λ,έπουν στόν ά:ντικρυνό τοϊχο τlς κινούμενες σκι-ες έκείνων που
-περνοϋν -πίσω τους �έμπρός ά-πό τή φωτιά- καl τlς θεωροϋν
σό:ν τή μοναδική -πραγματικότητα. "Αν κανεlς τους λύση
πό τά δεσμά τους καi. ίδουν τά πράγματα δπως είναι, δεν θά
τά καταλά(:,ουν καl θά έξακολουθουν νά θεω,ρουν σαν πραγμα
τικότητα τlς κινούμενες σκιές που ησαν συνηθισμένοι vά (5λέ
πουν στόν ά:ντι'κρυνο τοϊχο του σπηλαίου.

α

Ό Πλάτων δίνει μιά παρηγοριά στους φιλοσόφους:
Τή γλυκύτητα τηc: ήδονηc: πού παρέχει ή θέα τοϋ "Οντοc:
είναι άδύνατον δλλοc: νά τή δοκιμάση έκτόc: άnό τόν φιλόσο
φο. (582)
Καi. ή -παρηγοριά συνεχίζεται:
Ή σύγχρονη άnοτυχία καί ή περιφρόνηση πού εχει πέσει
στή φιλοσοφία όφείλεται στό δτι άσχολοϋνται μ' αυτην άν
θρωποι χωρίc: άΕία, ένω δέν θά εnρεnε νά εχουν έnαφή μαlί
τηc: νόθοι, άλλά γνήσιοι δνθρωnοι, μέ σωφροσύνη, άνδρεία,
μεγαλοπρέπεια καί δλα τά εϊδη τηc: άρετηc:. (535)
Δηλαδή, ή γνώση πρέπει νά συνοδεύη τήν 'Αρετή. Προηyεϊ
ται ή Άρετη καl επεται ή Γνώση. Αύτη είναι ή σημασία του μύ
θοv, κατά τόν δποϊον ό 'Απόλλων, δ θεός του φωτός, έγεννήθηκε
μετά τη δίδυμη άδελφή του "Αρτεμι, θεό:ν της άyνότητος.
Τώρα 9ά άκούσωμε μιά διδασκαλία yιά τούς πεντηκονταε-
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τεϊς, που θυμίζει κάτιως τους άνα�αθμους της έρωτικης μυήσε
ως του Συμποσίου:
'Όσοι εχουν παραμείνει άκλόνητοι στήν άρετή, δταν γί
νουν 50 χρονών καί άριστεύσουν σέ δλα καί άπό κάθε δποψη,
πρέπει νά όδηyηθοϋν στήν τελευταία βαθμίδα καί άφοϋ ύψώ
σουν πρός τά έπάνω τήν όλοκάθαρη λάμψη της ψυχης, vά
στρέψουν τήν προσοχή τους σ· αύτό πού χαρίlει ατά πάντα
φως, καί άφοϋ ίδοϋν τό πρωταρχικό άγαθό, εχοντάς το σάν
πρότυπο, νά βάlουν τήν πόλι, τούς πολίτες καί τόν έαυτό τους
σέ κόσμια τά!Ξη κατά τόν ύπόλοιπο χρόνο της Ζωης τους,
άφιερώνοντας τό μεγαλύτερο μέρος της ατή φιλοσοφία. · Αλλ'
δταν ελθη τοϋ καθενός ή σειρά, θά παίρνη μέρος ατούς κό
πους τηι: πολιτικης 2:ωης, γιά τό συμφέρον της πόλεως. (539)

Καi. -ιώρα θά ά:κούσωμε μιά ατιοψη του Πλάτωνος, που άπο
τελεϊ τιροανάκρουσμα της μεταγενέστερης Στωϊκης ψιλοσο
ψίας:
Πρέπει νά μένη κανείς δσο μπορεί άτάραχος μέσα στίς
συφορές, χωρίς v· άγανακτη, άφοϋ δέν είναι φανερό τό καλό
η τό κακό πού βγαίνει άπ' αύτές, οϋτε εχει νά κερδίση τίποτα
έκείvος πού παραδίνεται ατή στενοχώρια, οϋτε ύπάρχει κάτι
μέσα ατά άνθρώπινα πού νά εχη ύπερβολικά μεγάλη σπου
δαιότητα. (604)

"Αν δ ανθρωπος άντιληψθη αύτά τα λόγια, ή ζωή του θα
κυλάη εύτυχισμένη.
Ή έμμονή στήν 'Αρετή δέ.ν ε1ναι εϋκολη. 'Ορθότατα ό Πλά
των λέγει:
Είναι εvας μεγάλος άγώvας, περισσότερο μεγάλος άn'
δσο φαίνεται, νά γίνη κανείς καλός. Γι' αύτό δέν ά!Ξίιει νά
nαρασυρθη οϋτε άnό τιμές, οϋτε άnό χρήματα, οϋτε άπό κά
ποιο ά!Ξίωμα, οϋτε άπό τήν ποίηση τήν 'ίδια, στήν παραμέληση
της δικαιοσύνης καί των δλλων άρετων. (608)

'Εμφανίζεται πρώτη άρετή ή Δικαιοσύνη. Οί αλλες δλες �
πονται.
θά άκούσωμε καi. 'κάτι για τόν χρόνο, τό 'δ'ποϊον είναι έτιί
σης προανάκρουσμα της Στωϊκης ψιλοσοψίας:
'Όλος ό χρόνος, πού άρχίlει μέ τήν παιδική ήλικία καί
τελειώνει μέ τή γεροντική, αν συγκριθη μέ τό σύνολον τοϋ
χρόνου, θά είναι ύπερβολικά λίγος. 'Όχι λίγος, άλλά ενα τίπο
τα. (608)
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'Ένα κλείσιμο του ματιοG, &πως λέyει δ Καζαντζάκης.
Ό Πλάτων ψρονεΊ δτι τόν ένάρετον άvθ'ρωπο τόν συντρέ
χουν άόρατJΞς δυνάμεις:
Οί θεοί πάντοτε ένδιαφέρονται γιά τόν όνθρωnο, πού
είναι όλόκαρδα άnοφασισμένοc:, άσκώνταc: τήν άρετή, νά γίνη
δίκαιος καί δμοιοc: μέ τόν θεό, ατόν βαθμό πού του έnιτρέ
nουν οί άνθρώnινεc: δυνάμειc:. (613)
Ό Πλάτων θεωρεί: πάντοτε τή Δικαιοσύνη σάν πρώτη άπι'
δλες τίς άρετές:
Ό χειρότερος τρόnοc: Ζ:ωηc: είναι έκεϊνοc: πού θά κατα
στήση τήν ψυχή άδικώτερη. Ό καλύτερος είναι έκείνοc: πού
θά δώση ώθηση στήν ψυχή γιά νά γίνη δικαιότερη. (618)
Τελειώνοντας, ας σκιαyρα�ήσωμΞ συνοπτικά τόν περίφημο
μGθο του Ήρός, δ δποΊος .τ:αρουσιάζει πολύ Ενδιαφέρον.
'Όπως είναι γνωστόν, δ Πλάτων ά:yαπα νό: ,άψηyηται μ-έ. μύ
θους τά πιό παραδοξα σημεΊα των διαλάyων του. Ό Ήρόc, σκο
τώΒηκε στόν Ίίόλεμο καί εμεινε τό σc';",μα του αταψο 12 ήμέρες.
'Όταν έπηyαν ά τό θάψcιυν, ξωαyύρισε στη ζωή καί διηΎήθη
κε δσα είδε έκεΊ πού είχε πάε,. 'Ήταν ενα σταυροδρόμι, μεταξύ
ουρανοG καί yης, καί έκεΊ ησαν καθισμένοι δικαστές, πού ε
στελναν τούς δίκαιους δεξιά, πρός τόν ουρανό, τούς &δικους ά
ριστερά, πρός τά τάρταρα. Καl συγχρόνως αλλες ψυχές άνlέ'9αι
ναv ά:πό τή yη καί αλλες κατέ'9αιναν ά:πό τόν σύρανό. Κάβε ψυ
χή '9ασανιζόταν yιά τά άδικήιματα πού είχε κάνει καl εύδαιμονοϋσε yιά τις ευεργεσίες καί τή δικαιοσύνη πού είχε ά:σκήσει
στόν έπίyειο '9ίο. Κάθε ψυχή έδιάλεyε τόν τρόπο του μελλοντι
κοG '9ίου της, ά:λλά οί πιό πολλές -λέyει δ Πλάτων- δέν έ
yνώριζαv νά διαλέξουν τά σωστά. Τίς περισσότερες ψορ-έ.ς την έ
κλοyή κανό,ιζαν οί συνήθειες 'καί οί εντυπώσεις της προηγου
μένης ζωης. 'Όταν καθένας έΙδιάλεyε τόν μελλοντικό '9ίο του,
παρουσιαζόταν στίς τρεΊς μοΊρες, τη Λάχεση, την Κλωθώ καl την
'Άτροπο, πού ησαν κόρες της 'Α.νάyκης. Κατόπιν επινε ά::πό τό
vερό της Λήθης, λησμονοϋσε τά προηγούμενα καί προχωρουσε
σ-έ. μιά νέα γέννηση.
Βλέπομε ά:κόμη ,μιά φορά νά ύποστηρίζεται άπό τόν Πλά
τωνα ή αποψη yιά τη f•\ετενσάρ:<ωση των ψυχων σέ διάφορα άν
θρώπινα σώματα.
Μέ τόν μϋθο του Ήpός τελειώνει ή «ΠΌλιτεία» καi τελειώνο
με καi μεΊς την ά:<pήyηση των yvωμων του Πλάτωνος σχετικά μέ
την ά::νστρσψή καi την παιδεία, καθώς 1<αί με την άληθινή ψιλο 
σοΦtα.
1
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'Η πολι-ιεία τού Φω-ιός
Μπροστά απ' ,ίς κάτασπρες κο.
λωνες του ναου του 'Ολύμπιου
ία οί κόρες του 'Ήλιου στέκουν
για τό τελευταίο
προσr-<ύνημά
τους κι ϋστερα, έvωμένες, άφί
νουv τή {Ιέση τους στο άπαλό
μούχρωμα της Άττικης Γης.
'Όλα φαντάζουν τήν ωρα τού
τη, 6γάζου,, τον ασπρο μαν'δύα
τους, για νά φορέσουν τ' άρα
χνο·uφαντο πέπλο τους καί ν' ά
πλω{}εί εκείνη ή περισυλλογή
του πνεύματος.
Πολύχρωμα φώτα μας τυφλώ
νουν. Βιτρίνες που φαντάζουν
ξωτικά ύφάσματα, ξενοδοχεία
τοιμα ν' ανάψουν πυρκαϊά από
τά πλούσια φώτα τους. Πάνω
τους στέ-ι{.εται ή λιγερή ' κρόπο
λη, δρ{}η στο πέρασμα των αίώ
νων, για νά φωτ'ζει τους απογό
νους μιας μεγάλης γενηας.
Πάντα νοιώ{}-ω τήν άνάγκη να
σηκώσω τά μάτια μου σ' εκε'νη
τη γωνιά της ' {}-ήνας. 'Εδώ
μπορcίς νά 6ρείς τήν απομόνω
ση την ωρα που την ζητας. Ό
Λυκαβηττός. καταπράσινος στο
κέντρο της ομορφης πολιτείας, σε
;,.αρτερεί την πιο ζεστή ήμέοα τοϋ
καλοvα• ριοϋ. Πιο πέρα ό λόφος
των Μουσών σε προσμένει νά σε
νανουρLσει κι άπάvω στήv Πνύ
κα σε καρτεράει το πνείtμα, που
{}ά το νοιώσεις μέσα σου δταν {}-ά
μπείς στο ναό της 'Ελευσίνας να
ίεροτελεστήσεις.
Μή φο6η{}-είς να μπείς στήν

ε

κολυμδή{Ιρα τοϋ πνεύματος καί
να ξεπλύνει; την ψυχή σου άπό
τους φό6ους του αγνωστου. εν
φοβόμαστε για δ,τι ξέρομε. Έδω
δεν φο6ασαι το αγνωστο, δποιο
καί ν&ναι. 'Εδώ δεν νοιώ{}-εις την
άπομόνωση. 'Όλα σοϋ ψι,&υρί
ζουν την άλή{}εια. 'Όλα τουτα
σου μάθανε νά ζητάς την άλή.
{Ι·εια. 'Όλα τουτα σε γέννησαν.
'Όλα γύρω σου είναι αν,&ρωποι,
εξω άπό τη μαςα, εξω
τη
μηχανοπο'ηση της ζωης. 'Εδώ τά
6ράδυα συνομιλας με τ' αστρα,
σιγοψιiJυρίζουν στο ρυάκι που
χάραξε μόνο του το δρόμο
του. '; δω ξαγρυπνάει ό π�τει 
νος νά σε σηκώσει την ωρα της
προσευχης καί τά σκυλιά σε καρ.
τεροίrνε την ωρα του ερχομοί,
σου. Το παιγνίδισμα της αλυγα
ριας συνεχίζεται. Τ' αμπέλι ξανα
γεννιέται για τον ιόνυσο και ή
Πυ{}·ία προμαντεύει τά πΜ}η
σου.
Έδω ή θάλασσα άπλώvεται αρ.
ρυτίδωτη, καταγάλαζη {Ιάλασσα
καί ςεπλένει τη σάρκα σου, γιά
νά νοιώσεις το φως. Έδω ζεϊς τη
στιγμή σου, άvαπνέει::: και νοιώ.
{}εις τη δύναμή σου. 'Εδώ οί αν
{}-ρωποι φοράνε φωτοστέφανα για
στολίδια στο κεφάλι τους. Πάνω
τους εΙναι χαραγμένη ή 'Ιστορία
μιας ζωης δεμένης σε λατρείες
καί στηριγμένης στην ερευνα κά
ποιας άλή{}ειας.

απ'
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... έστίv άρετη καί σοφία.

Πλατ Πολ 338-50

Ύπό ΜΙΛΤ. Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«'Εν τfi γύ.ρ ι:.ύνομί� ναίει, κα
σίγνηταί τε
6άθρον πολίων άσφαλές.
'Εάν ύπηρξεν είς Λαός επί Γης
δστις διεμόρφωσε και εlχε «περί
πολλοί�» την Δικαιοσύνην, φθάσας
μέχρι θεοποιήσεως ταύτης, ούτος
ύπηρξεν οί 'Αρχαίοι ήμων πρό
γονοι. Οϋτω, μεγαλοπρεπής εκ
φρασις του 'Ιδεώδους και Αιωνί
ου της ικαιοσύνης και του Δι
καίου εlναι ή έν «Άντιγόν-n» τού
Σοφοκλέους ρησις περί ύτης:
«ΟΤ ΓΑΡ ΤΟΙΝΊ'Ν ΓΕ ΚΑ
ΧΘΕΣ, ΛΛ' ΑΕΙΠΟΤΕ ΖΗ
ΚΟΤ ΕΙΣ ΟΙ ΕΝ ΕΞ ΟΤΟΊ'
Φ ΝΗ».
'Αλλά καί δ 'Ησίοδος είς τό
εργον του <<Θεογονία» άφου άνα
φέρει περί τηc: προελεύσεως των
Κόσμων και των Θεων, λέγει δ
τι ... «ή Γη έγέννησε με τον Ού
ρανόv 4 υίούς και 5 θυγατέρας,
τρίτη των οποίων ή ΘΕΜΙΣ, ή
Θεά δηλαδή της Δικαιοσύνης.
Ταύτην δε ελα6ε ώς δευτέραν
σύζυγον δ ΖΕΤΣ.
«ήγάγετο λιπαρόν Θέμιν, ,Ί τε
κεν ΩΡΑΣ.
ΕΊ'ΝΟΜΙΗ τε, ΙΚΗ τε
·,ω\, ΕΙΡΗΝΗΝ τεθαλυίαν
3�
τ
u. ,1τοικατα' ,.(\.,.,
ωρευουσι
αιυ εργα
σι 6ροτοίσι».
( ... αί δποίαι έπιτηρουν τά ερ
γα των θνητων άν{}ρώπουν).
Τά αύτά περίπου επαναλαμ
βάνει καί ό Πίνδαρος:
"""

Δίκα όμότροφος Εϊρηνα, τα
μίας άνδράσι πλούτου χρύσεαι
παίδες, εύ6όι ου Θέμιτό9>.
'Ενδεικτική της άντιλήψεως πε
ρί ικαίου και ικαιοσύνης των
προγόνων μας και της θείας ταύ
της προελεύσεως εlναι ή κατά
την Μυθολογίαν τό πρώτον ι
·,ωστήριον των Θεων δια την δι
ένεξιν Άθηνας και Ποσειδώνος
εlς ποίον άνηκον αί 'Αθήναι, και
δπερ ώς γνωστόν έδικαίωσε την
. {}ηναν, 'f)ς και έθFωρείτο προ
στάτης.
'Επίσης ή ενώπιον τοϋ 'Αρείου
Πάγου δίκη των - εων κατ' είσή
γησιν της Άθηνας, δια τον μη
τροκτόνον Όρέστην, άπαλλαγέν
τα (Εύριπίδης). Κατέναντι των
ουνάμεω αύτων του ' γαθου καί
των Υ.αρπων της
ικαιοσύνης
(εύνομία, ειρήνη, πλουτος...) 'ί
στανται αί δυνάμεις του κακού
( 'Ησίοδος εν Θεογονί�), οί από.
γονοι της νvκ.τός, δηλαδ11 ή 'Έρι
καί τά τέΥ.να αύτης, οί Πόλεμοι,
αί Μάχαι, οί Φόνοι, αί άνδροκτο
νίαι, αί Φιλονεικίαι, 1i 'Απάτη, ό
'Όρκος.
Θεία λοιπόν ή προέλευσις τη;
ικαιοσύνης και από καταϋολης
κόσμου καί μεγάλη 1Ί άξία τη;
και εύεργετική ή έπίδρασίς της
επί των άνθρώπων και των Κ<>ι-
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vωνιών, εν γένει, δι' δ καί πολύ
όρ{}ως κατήντησε επιγραμματι'
\ ι: .,,
κη και αξιωματικη η εκφρασις
«ΚΡ ΑΤΟ Σ ΔΙΚΑΙ ΟΤ - ΕΤΝ 0MOTlVIENH ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
να� δε άναμφισ6ητήτως ή Δικαι
οσύνη <<Ύ] πεμπτουσία της κοινω
νικής συμβιώσεως καί εξελίξε
ως».
Άλλα περί
ιrι.αιοσύνης όμιλοϋσιν, είτε κυρίως, είτε παρεμπι
πτόντως καί αλλοι εκ των ' ρ
χαίων ήμων Προγόνων καί εκ.
{}ειάζουσι την ευεργετικην ταύ
της επίδρασιν επί των άν{}ρώ.
πων καί κοινωνιών. Π.χ. ό Πλά.
των εϊς «Πολιτείαν» δπου δίδει καί
τόν όρισμόν της
ικαιοσύνης
«Τ ό τ ά α υ τ ο ϋ π ρ ά τ τ ε ι ν κ αι μ η π ο λ υ
π ρ (,l γ μ ο ν ε ί ν» ώς καί εϊς
τόν Γοργίαν, εϊς τούς «Νόμους»,
εϊς Κρίτωνα κτλ.
'

1

Fιι

Ό 'Αριστοτέλης εις τά <<'Η{}ι.
κά Νιικομάχεια» κ.τ.τ. Ό Σοφο.
κλης εϊς την «' vηγόνην» κλπ.
'Αλλαχού, ώς εν Σπάρτη, επι
στεύετο ή {}εία καταγωγ11 της
ικαιοσύνης καί των Νόμων. Ει.
δικώτερΌν ούτοι την Ν ομο{}εσίαν
των απέδιδον εϊς τόν Λυκουργον,
δστις την εlχε λάβει εϊς χρησμόν
παρά του Μαντείου των Δελ
φών. Μεταβολ11 α.ρα 11 παράβα
σι ς της Ν ομο{}εσίας της Σπάρ
της, {}' άπετέλει παράβασιν των
-θείων εντολών τού 'Απόλλωνος,
δι' δ καί ό Πλάτων εϊς «Ίππίαν
Μείζονα» λέγει:
«Ού πάτριον Λακε-δωμονίοις γ,ι.
νείν τούς Νόμους».
Άλλαχου δε ό αύτός Πλάτων
είς τούς «Νόμους» άναφέρει:

13�

«'Ότι οί παραδώσαντες ιιίJ
τούς εϊς τούς άνθ-ρώπους ήσαν οί
Θεοί».
'�πίσης ό Μωϋσης uπό
τάς χείρας τΟ'u Θεου ελαβε τό,
εκάνομον. Ό μέγας ρήτωρ Δη
μοσθ-�νης οϋτω αρχεται:
«Τοϋτο εlναι όμος είς ον :'ΗιV
τcς πρέπει νά πε:{}ωνται διά πολ
λούς λόγους καί πρό πάντων διό
τι πας Νόμος εlναι εϋρημα με,
καί δώρον Θcοϋ, δόνμα δ' ιiν
{}ρώπων φρονίμων».
Ό hi μέγιστος: των Στωϊκω,
Χρύσιππος λέγει:
«Πάντων ό Νόμος εlναι Βασι.
λεύς Θεών τε καί άv{}ρώπων»
Ό Σόλων είς 'Ελεγεία:
«Ώς κακά πλείστα πόλει bυσ
νομία παρέχει, ευνομία δε εϋχο
σμα καί αρτια πάντ' άποφαίνει.
καί {}sμα τοίς άδίκοις α.μφιτί-θη
σι πέδας, τράχεα λειαίνει, ύπερ
ήφαν' τ' εργα, πραυνει πάντα δ'
εργα διχοστασίας».
Ό 'Ηράκλειτος:
«Τρέφονται γαρ πάντες οί ιi,·.
{)ρώπειοι Νόμοι ύπό ένός του Θεί.
ου· κρατεί γαρ τοσουτον όπόσο,
ε-θέλει καί εξαρχεί πασι καί περι
γίνεται».
Ό 'Ησίοδος:
«Τοίς &ηρίοις εδωσεν Ζεύ::
δίαν άvθρώποισι δ' εδωκε δίκφ
η πολλών άρίστη γίνεται>>.
Ό ΆριστΟ'tέλης:
«'Όπου δε αρχει δ Νόμος, i
κεί αρχει ό Θεός, δπου δε αρχει
ό αv{}ρωπος, εκεί αρχει τό {}η
ρίον».
Ό 'Ισοκράτης:
«Οί πρόγονοι ήμων είχαν τό Δί.
χαιον εϊς τάς ψυχάς, διότι τόν
ενάρετον 6ίον των κατηύ-θυνοv

ο-
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χι τά ψηφίσματα και οί όμοι,
αλλά τα κατά παράδοσιν εύπρε
πη η&η».
'Επίσης ό Πλάτων:
«Ή
ικαιοσύvη έστιν αρετή
και Σο ία, ή bε αδικία κακία
γ'αμάθεια».
«Ό ίκαιος μ11 λαν{}άvων τοι
ούτος ων τούς {}εούς διατελεί
πάντοτε {}εοφιλής και δεν παρα
μελείται ύπό των {}εών, ουτε ζών,
ουτε τελεmήσας, πολλάκις μεν καί
εν τη ζωfί εύτυχών, πάντως μετά
{}άvατον, έν φ τούναvτίον συμ
ϋαίνει εις τον αδικον».
Καί οί Πυ{tαγόρειοι:
"Ελεγεν δτι τό δίκαιον είναι τό
αντιπεπονθός.
«Τ,να δέ όμοιώματα έν τοίς
άρι{}μοίς, ελεγον, είναι προς τα
οντα καί γινόμενα. Της μεν γαρ
ικαιοσύνης 'ίδιον ύπολαμϋάνον
τες είναι τό άντιπεπον{Μς τε και
ίσον έν τοίς άρι{}μοίς. Τούτο εύ
ρίσκοντες ον... τουτον δέ οί μεν
τον 4 ελεγον, οί δε τον ί! δ; έστιν
πρώτος ητράγωνος».
Ό Μέγας Σταγειρίτης έν τfi α
ν�παναλήπτφ dκριϋεί ςι και λεπτο
λογίςι του λέγει:
«'Η ικαιοσύνη υ.ρετ1'1 μ�ν �στι
ηλ�ία, άλλ' οι'ιχί άπλώς άλλα προς
ετ� QΟ'\ )).
Ό 'Επίκουρος:
«Ουκ 'Ι]V τι κα{}' εαυτό ιχαιο
σύνη, αλλ' έν ταίς μετ' αλJ ήλων
σuστροφαίς, χα{}' όπηλίκους δή
ποτε αεί τόπου; συν{tήκη τις ύ
περ του μή ϋλάπτειν μηδέ ολά.
πτεσθαι».
Τέλος, οί ' ρχαίοι 'Α{}ηναίοι
έ{}εώρουν τον Νόμον ώς κατ' έ
ξοχήν παιδαγωγικόν μέσον, ύπό.
δειγμα και νουθεσίαν μάλλον η
Ι
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έπιταγήν. Διά τουτο άπέϋλεπον
μετα δέους είς τον Νόμον, ώς τι
{}είον και ίερόν, έν αντι{}έσει μέ
τούς Ρωμαίους ψuχρώς πει{}αρ
χοϋντας εις τον Νόμον.
Χρονολογικώς πότε τό πρώτον
καθιερώ{}η και ανεγνωρίσ{}η τό
ίκαιον και 11 ικαιοσύνη;
'Ασφαλώς άφ' 11ς τό πρώτον
δύο ά'ν{}ρωποι εύρέ{}ησαν μαζί
και απεφάσισαν να ζήσουν μαζί.
'Από της στιγμης έκείνης έδημι.
ουργή{}η τό ά'γραφον δίκαιον,
διότι ό κα{}είς επρεπε να σεοα
σθη τον αλλον, τ' αγα{}ά του και
γενιχώ; την προσωπικότητά του,
και ν' αναγνωρίση τά ίδια δικαι.
ώιιατα στον αλλον εις πάσαν έκ
δ�λωσιν της ζωης και έπομένως
·νά τον σέϋεται.
Έξετέ{}ησαν έν γενικαίς γραμ
μαίς αί περί δικαιοσύνης δοξα
σίαι των 'Αρχαίων 'Ελλήνων και
της Έλ] ην ικη; Φιλοσοφίας. Έν
συνεχεί ς� {}α έ;,.τε{}ουν έν γενικαίς
έπίσης, γραμμαί; και δσα μας εί
ναι άπαραίτητα δια τον σκοπόν
της παρούσης-τr1ν φιλοσοφικήν
δηλαδή, � ξ{ τασιν τοϋ ζητήματος
- περί του Ρωμαϊκού Δικαίου
χαί του Ίοιιστινιανείου τοιού
του.
Είναι γνωστόν δτι έπί της έπο
χης της Ρωμαϊχης Κοσμοκρατο
ρίας έδημιουργή{}η χαί καθιερώ
θη τό περίφημον Ρωμαϊκόν ί
J RIS
Ι
Χαιον ( ORP
ΥΠ�Ι ) . Τό ίκαιον τοϋτο και
συνεχείς� ,Τ
GRECOI καl τα 'Ινστιτούτα
είχον μεγίστην Ξπίδρασιν έπί του
πεπολιτισμένου κόσμου, έφ' ών έ
στηρίχθησαν πασαι αί νεώτεραι
' στικαl Νομο{}εσίαι.
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Άλλ' έάν είς πάντας σχεδόν εί
ναι γνωστά τ' άνωτέρω, ασφα
λώς ελάχιστοι θά. γνωρίζουν πρός τιμήν δε άσφαλως των Έλ_
λήνων- δτι τό :καιον τοvτο
παρ' 'Ελλήνων συνετέθη (ίκωδι
κοποιήθη) δια Τριβωνιανού, ώς
λέγει εν \ρχfi, άνδρός εξόχου
καί περί τό ίκαιον σοφωrτάτου
καί πρώην Άρχικαγγελαρίου,
καί έτέρου "Ελληνο; Θεοφίλου,
ανδρός μεγαλοπρεπούς περί τό
ίκαιον, επιστήμονος καί ίψΟδιδασκάλοv, καί τρίτου "Ελιηνος
ωροθέου, περί τό Δίκαιον ε
πιστήμονας, τ ομομα{)ους της ΠΕ
ριφήμου των Βηρυτιέων Πόλεως.
Ι

ικαιοσύνη λοιπόν κατά τό Δί
καιον τοϋτο είναι ή σταθερά και
διηνεκής {}έλησις ή έχάστφ τό 'ί
διον Δίκαιον dπονiμουσα. '&ιι
στήμη δε L'Χιαίου είναι ή γνώσις
των &ε:ων καί άνθρωπίνων πρα.
γμάτων, ή διάγνωσις δικαίου καί
άδίκοu.
Καί συνεχίζεται: «Είναι δε τό
ημετερον :καιον η Γραπτόν η
"Αγραφον, ώς καί παρ' ΕΛΛΗ.
ΣΙΝ». Ή τελευταία αϋτη περι
,ωπή εχει μεγίστην σημασίαν
δι όrτ ι δι', αύτης άναyνωρίζεται
ρητώς καί κατηγορηματικώς δτι
ί:πηρχε καl ιιάλιστα ΠΡΟ·Ί'·
ΠΗΡΧΕ ΕΛΛΗ ΙΚΟ
Ι
ΚΑΙΟ , δπερ και πολλαχού ί
σχυε, ( άνεξαρτήτ, ω; δε δτι τούτο
εχει 6ε6αιω{)ή έκ πληθώρας νεω
τέρων άνακαλύψεων, εν αίς καl
περίφημος πλάξ της Γόρτυνος Κρήτης).
Τούς άνωτέρω περίπου περί
Διιχαίου όρισμούς δίδει τό μετα
γενέστερον 'lουστινιάνειον ίκαι-
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ον με μίαν μεγίστης σημασίας δια
φοράν.
'' Ι'ω τό CORP
J. C. λέΥΗ, ώ; ύ.νωτέρω,... 'Επιστήμη
ικαίου εlναι ή γνώσις των αν
&ρωπ:νων πραγμάτων καl 1i διά
γνωσις τού ·καίου καl αδίκου.
ΊΌ 'lουστινιάνειον λέγει «... ΣΟ
ΦΙΑ δ' εστl
όμου, ή Γνώσις
των θείων καί άν&ρωπίνων πρα
γμάτων, τοίί τε ικαίου, τού άιδί
κου».
Περαιτέρω �έ λέγει τά έ�η:;
&ι.ρως ενδιαφέροντα:
...«'Λναμείνου ήγοι·μένου Θεοϋ
μαθείν εν τφ προοιμ' φ των πρώ
των από των ρητόρων καl ΦΙ
\ΟΣΟΦΩΝ»...
'Ηθέιησα ν' άναφέρω τάς π�
ρικοπάς ταύτας τοίί 'lουστινια
νείου ικαίου ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΌ
ΣΟΦΟΙ, και άνεξαρτήτως της
όρολογίας των 'Ελλήνων Ν ομι
κων δτι ό ΕΛΛΗ ΙΣΜΟΣ η01χησεν ίπί1δρασιν «ΚΟΣΜΟΠΟ
ΛΙΤΙΚΗ » ίπί του Ρωμαi'ι.οϋ
Δι-,ωίου καί τού κόσμου όλοκλ11ρου, διότι δια των ανωτέρω κα
ταφαίνεται ά δ ι α σ ε ί σ τ ω ς
δτι ό 'Ελληνισμός καl 11 Έλληνι
Χή Φιλοσοφία ... άπό της εμφανί
σεώς των ε π έ δ ρ α σ α ν ΕΞ
Α ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΣ επί της
Οικουμένης καl πάσης πνευματι
κής εκδηλώσεως καί δια τοίΊτο
/)ικαιολογοίίνται οί διακηρύσσuν.
τες δτι:
«' Ο Έ λ λ η ν ι σ μ ό ς ε ί
ν α ι ό ά ν έ κ α{}-ε ν ε μ 
πνέω ν την ζ ω11ν τ ο υ
Κ ό σ μ ο υ, τ ά σ ύ γ χ ρ ο ν α ί δ ε ώ δη, ό α ρ χ ι κ ό ς
αίτ ι ο ς δια π ά σ α ν
ε ξέ λ ι ξι ν κ α l πάσ α ν
1
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ν έ α ν φ ά σ ι v τ ο υ π ρ ω
τ ε ύ ο ν τ ο ς α νθ ρ ω π ι 
<J μ ο υ».
Άψευδης τούτου μάρτυς έκτος
ωJιων είναι αί ανωτέρω πε
ρικοπα1. τού 'Ελληνικού 'Ιου
στινιανείου Δικαίου δπερ εtς τό
ΤΡ ΑΧΤ καl ΞΗΡΟΝ Ρωμαϊκόv
Δί.καιον εισήγαγε την Φιλοσοφι
κην τούτου μελέτην καί Φιλοσο
φικήν 'Η&ικήν καί πρ.οσεπάθησε
ν' άπαλύνη τοϋτο, αλλά καί νά
καθοδηγήση με φιλοσοφικήν αν.
τίληψιν, παρέχουσαν δλας τάς έγ.
γυήσεις, δτι τά πάντα {)ά έξετά
ζωνται συμφώνως προς τ11ν 'Η
{tικήν καί προς τόν μέγαν και α
ναλλοίωrtον Φυσικόν Νόμον, τον
απόλυτον δηλαδή, καί αναλλοίω
τον Νόμον του Φυσικού, του
Πνευματιmυ 'Και. Ήθι:κου Κό
σμου, τοϋ διέποντος τό Σύμπαν
καί ρυθμίζοντος τάς ψυχάς καl
τάς ιανοίας ήμων, -καί δστις Φυ
σικος Νόμος πρέπει νά λαμδάνε
ται ώς 6άσις των ανθρωπίνων
Ι όμων (Δι-καιοσύνη), έν άρμονί�
προς τον όρ{)όv Λόγον, συμφώ
νως και προς τά πορίσματα της
'Επιστήμης και αναλόγως της έ
κάστοτε αναπτύξεως του ανθρω
πίνου πνεύματος.
'Ετέρα ωτόδειξις της έπιbρά
σιως του 'Ελληνικού Πνεύματος
καί της 'Ελληνικης Φιλοσοφίας
-επί του Ρωμαϊκοϋ . είναι δτι
τούτο (Ρ ..) έχρησιμοποίησε ώς
όρισμόν του Δικαίου.
«.. .'Ως Τέχνη τοϋ Καλσ,υ καί
τού ίσου (ARS ΒΟΝΝΙ ΕΤ
AEQUI). Τ ό ν γ ν ή σ ι ο ν
Χ α ί κ α {) α ρ ο ν κ α ί δ
μ ο ι ο ν Άρισ1:οτέλειον όρι
σμόν.
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«δ ι ώ ρ ι σ τ α ι δε τό άδι
κον τό τε παράνομον καί το ανι
σον, τό δε δίκαιον τό τε νόμιμον
». Άριστοτ. Ήθ.
-και τό 'ίσον...
Ν ι,κομάχεια.
Διά της λέξεως δε «Δ ι ώ ρ ι _
σ τ α ι» ό 'Αριστοτέλης δεν
συv{)έτει αυτόν τόν όρισμόν, άλλ'
αναφέρει τούτον ώς Ά ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο ν παρ' "Ελ
λησι και ύπάρχοντα και προϋ
πάρχοντα.
'Αλλά καί ό Σόλων ( ιογ. Λα
έρτιος) αναφέρει:
«Ήδίων ήμων ή 6ιωτή εv{}α
πασι τά δίκαια καί ΙΣΑ» ...

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

'Ώστε 6λέπομεν δτι ή λαμπρά
Κληρονομία των 'Ελλήνων δεν
γηράσκει, ουτε παύει νά προσφέ
ρη τάς ύπηρεσίας της είς την αν_
{}ρωπότητα και είς δλα τα πνευ
ματι-κά επίπεδα άπ' άρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερον, άλλ' α
σφαλως και εις τό μέλλον, διότι
είναι αtωνία καί άκατάλυτος. Ου
τε είς τον παρόντα καιρον των
σΠΟυτνll'Λ και των λουνικ Και. των
δορυφόρων και διαστημοπλοίων
αλλαξε τίποτε τό 6ασικόν στην
λειτουργίαν τοϋ πνεύματος, δπερ
πάντα {)ά κατευθ-ύνη και ύποτάισ
ση την ϋλην, ώ; άκρι6ως αί σύγ
χρονοι -καταπληκτικαί έφευρέ
σεις και πρόοδοι μαρτυροϋν.
Γι' αυτο δεδικαιολογημένως οί
ξένοι λέγουν περl ήμων και της
'Ελλάδος έν γένει :
Ό Ρενάν: «Ή, έμφάνισις
της 'Ελλάδος εtς τον Κόσμον
πρέπει νά {)-εωρη{}η {)αϋμα>>.
Ό 'Άγγλος ποιητής Έρδέρ:
«'Όπως τά αν{}η στολίζουν τη
Γη καl τα αστρα τον Ουρανό,
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ετσι και ή Έλλά•δα στολίζει την
αν{}ρωστότητω>.
u
« Ολοι ε'ίμε{}α uΕλληνες διότι
δλα εχουν τις ρίζες τους στrιν
'ΕλλόJδα».
Ό Γκαίίιε: «'Ό,τι είναι ό νοί•ς
και ή καρ�ιά δια τον ανθρωστ:ον,
εlναι ή 'Ελλάς δια την άv&ρωσtό
τητα».
Ό καθ11γηrιής Φ. KR SE:
<<Τα πάντα παρά της 'Ελλάδος f
χομεν και αν δεν ύπηρχε μιά Έλ
λάς ποτέ δεν ή{}έλομεν φθάσει
στον 6α{}μό της σηιμερινης προό1:)ο�.
Ό 'Άγγλος Σοφός Κέϊκ: «Ά
πομακρννθητε του Έλλ ην ιΜυ
Πνεύματος καί των έλληνικων
σπουδών και {}ά ίδψε δτι ό πο
λιτισμός {}ά μετα6λη{}η είς χάος».
σοφός Ράϊναχ: «Τό Έλ
ληνικόv Πνεϋμα στον κόσμο των
ίιδεων είναι δ,τι τό ράδιον στον κό
σμο της ϋλης».
Ό Κλεμανσώ: «Ό κόσμος έ
γνώρισε λαόν μικρόν μεν κατ'
ρι{}μόν, άλλα μέγιστον δια την
εύγένειαν και το κάλλος της ψυ
χης του, διά τη,ν εντασιν της παν
τοτεινης μορφωrcικης του επι
δράσεως έπι τη; άv{}ρωπόιτητος».
Ό κα{}ηγητ11ς Χόραοιτς (Βιέν
νη): «Το έ,λληνικόν Πνευ.μα φαί
νεται είς αύτόν ώς ενα ίερον πυρ,
το όποίον ώρίσ{}η ύπο της {}είας
Προvοίας να φωιτίζη τον κόσμο>>.
Ή Διε{}νούς Φήμης Άμεριrι.α
νις επιστήμων ωρο{}έα Μπέλλ:
� εν είναι άνάγκη ν' απαρι{}-μή,σω
τα χρέη που όφείλει ό κόσμος
προς την 'Ελλάδα, άφ' ο-ο ό σημε
ρινος πολιτισμός όφείλεται σ' αύ
τήν».
Ό Κλήμης ό ' λεξανδρευς ό-

�ο
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μιλων περί της έλληνιrι<.ης Σοφί
ας ·ι.αί των ' ρχαίων ' ;λλήνων
φιλοσόφων γράφει:
«Π (ι ός σοφίας κτησιν συνερ
ε
γ ί».
Ό hι πολυς 'Ωριγέ νης:
«Καί γυμνάσιον μεν φα.μεν εl
ναι της ψυχης, της αv{}ρωπίνης
2":ι'φ:ας, τέ) ος δε καί της {}είας».
Τέλος, ό μεγάλος σύγχρονος
Φιλόσοφος καί α.γιος 'Ινδος RI
λΠRΟΒΙΝDΟ γράφει: «Ή
ΦιλοσοφLJΚ11 σκέψις των 'Ε λλή
νων είναι ίσως το πιο ίσχυρο δι1,,γερτικό της
ιάvοιας, ή πιο
καρποφόρα λάμψι ΠΟυ εγνώρισF
ποτέ ό Κόσμος. Τό Άρχαίον Έλ
ληνικόν Πνεύμα εχει ενα εlδ.ος
ροrκη; ακρίϋειας, μια λογιr.t1\,
που έρευνοuσε με εύστροφία. Τά
κύρια χαρακτηριστικά του εlναι,
δύναμις της παρατηρήσεως καί
η οξυνσις της διανοίας».

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

Τώρα, ποία ή {}-έσις τοϋ ι
καίου και της Δικαιοσύνης είς
την Κοινωνίαν και κατα τί εξυπη
ρ ετεί τον αv{}ρωπον έν τη επιδιώ
ξει τοϋ προορισμου του, διv νο
ιμίζω δτι ύπάρχει άνάγ�κη δια πολ
J..ων τις να έκ{}-έση.
Είναι πλέον αξίωμα δτι ανεu
ικαίου και Δικαιοσύνης δεν δύ
ναται να ύπάρξη συμοίωσις αν
{}-ρώπων έν κοινωνίct.
Και πάλιν {}-ά ανατρέξωμεν είς
τον πρόγο,,όν μας 'Ησίοδον λέ1οντα:
«Τον δε άv&ρώποισι Νόμον
bιέταξε Κρονίωιν, ίχ{}-ύσι μεν καί
{}11ρσι και οίωνο ίς πετεηνοίς έο
{}-έμεν αλλήλους, έπει ού δίκη έστl
μετ' αύτοίς άν{}-ρώποισι δέδωκε
δίκην η πολλών αρίστη γίγνεται».
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ιά δέ τ' άποτελέσματα και ά
γα{}ά της ευνομίας γράφει:
«Οϊ δέ δίκας ξείvοισι και εν
δήμοισι διδουσιν ί{}εί.ας καί μή τι
παρεκ6α;νουσι Δίκαιον, τοίσι τε
{}ηλεπόλις, λαοί, δ' άν{}ουσιν εν
αυτίj· είρήνη δ' ανά γην κουρο
τρόφος, ουδ' ποτέ αυτοίς αργά
λεον πόλεμον τεr,ψαί ρεται 1:.υρύο
πα Ζεύς, ούδέ ποτ' εθυδίκησι μετ'
ανδράσι λιμός δπηδεί ουδ' αάτη
θαλιοις δέ μεμηλότα εργα vέμον.
ται. Το�σι φέρει μεν γαία πόλυν
6ίου, οϋρεοι δέ δρ-ϊ:ίς α-κρη μεν τ�
φέρ,ει 6αλάνους, μέσση δέ μελίσ
σας, τίκτουσιν δε γυναίκες εοι
κότα τέκνα γονευσι. Θάλοισι δ'
αγα{}�ϊσι διαιμrοερές».
Άvτι{}έτως δέ δπου δεν ύπάρ
χει ευνομία:
«Οίς δ' ϋ6ρις τε μέμηλε καrι.η
καί σχέτλια εργα, της δέ δίκης

Κρονίδης τεκμαίρεται ευρύοπα
Ζεί•ς πολλάκις και ξύμπασα πό
λις κακού ανδρός άπηύρα δς τις
άλιτραίνη και άτάσ {}αλα μηχα
νααται τοίσιν δ' ουρανό{}εν μέ
Κρανίων
γα έπήγαγι: πημα
λιμόν όμου και λιμόν άποφ{}ι
νο{}ουσι δέ λαοί, ουδέ γυναίκες
τί,κτουσι, μιvύ,{)ουσι δέ οίκοι Ζη
νrκ φραιδμοσ{,νησιν 'Ολυμπίου».
Τέλος το αποκορύφωμα δίδει 1Ί
ΧριστιανιΥ.1i {}ρησκεία δια του Ί
ησοu:
«Μακάριοι οί πεινωντες και δι
ψωντες την ικαιοσύνην δτι αυ
τοί χορ,τασ{}ήσονται».
«Οί Δίκαιοι τον Θεόν οψοvται».
«Ζ ητ είτε την Βασιλείαν του
Θεου και την ικαιο σύνηv Α Ύ'
ΤΟΎ' καί πάντα προστε{}ήσεται ύ
μίν».
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ΜΙ-ΙΤΙS
Το βιβλίον της σοφίας
n· εκδοση, άναθεωρημένη. ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον

δρχ.

Εiς τα γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
'Αποστείλατε ταχ) κηv επιταγήν δια νά τό λά6ετε τα
χυδρομικώς είς ηiν διεύθυνσιν πού ·θα άναγράψετε
είς την επιταγήν.
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Ό Πορφύριος
καi αί ((Περί 'Αποχής))
διδασκαλίαι του
Ύπό Π. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ώς γνωστόν, δ Πορφύριος 1i
το μα{)ητής του Πλωτίνου, του ί
δρυτου της εν 'Αλεξανδρείq. Πλα
τωνικη; Σχολης και εγεννή{)η εν
Τύρφ της Συρίας. Ό φιλόσοφος
αίίτος είς τό σύγγρα,μιμά του
<Jlερι Άποχη;» καταδ�κάζει την
κρεοφαγίαν ώς αντικεψένην είς
τον όρθόν λόγαν και είς την α
ρετήν της εγκρατείας, στιγματί
ζει δε την συνήθειαν ώς απάν
θρωπον και αδικον.
'Απευθυνόμενος προς φίλον
του, στραφέντα, προφανώς, είς
τήν κρεοφαγίαν, λέγει προς αύ
τόν: « Τ Ησο πάντοτε ύγιής και ευ.
ρωστος, δπως και ημείς, δταν α
πείχες του κρέατος».
Έθεώρει την κρεοφαγίαν ώς
αίτίαν ύπσδουλώσεως της ψυχης
και νοσηρότητος του σώματος,
πηγήν δε «Ίλιάδος κακών». «"Ι.
να σωθωμεν, ελεγεν, εΙναι αναγ
καίον νά προσηλώσωμεν τον νουν
και τάς κλίσεις είς τά ουράνια,
αποσπώμενοι από της απολαύ
σεως και της παρομαρτούσης ττϊ1

απολαύσει φθοράς».
Ή προς τουτο μέf}οδος είναι:
� ιεξαγωγή μεγάλων εργων, οχι
άπλη ακρόασι,ς {}εωριων, αλλά
ο·ώματα, εφαρμογή. Ούδείς αί
μοοόρος η σαρκοφάγος {}ά δυ
νηθη ποτέ νά αξιώση τον τίτλον
Τίός του Θεοϋ».
Ό Πορφύριο; ητο μοναδικός
ώς έρμηνευτής των βιονομικών
αρχών και ή διαύγεια των εννοι
ών του σπανία, Αί γνώσεις του
ε'ίχον ευρύτητα και αί ίδέαι του
ύψηλαί και άδραί, αποκαλούμε
νος και ύπ' αυτών των μεγίστωιν
θεολόγων και άντιπάλων του «δ
των απορρήτων Μύστης». Ουτος
δεν ητο λογομάχος είς τάς bι
δασκαλίας του, αλλά μέγας
ρευνητής της 'Αληθείας καl εν
iJ-ερμος στρατιώτης της Δικαιο
σύνης, δηλαδη τέλειος φuλόσο-
φος. Ί-Ι έπομένη περικοπη δει.
κνύει δτι δ Πορφύριος ύπερτερεί
καί σήμ
. ερον των σοφών της επο
χης μας, δπως καί των της επu
χης τον. «Δύο στοιχεία, λέγει, το

ε
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αίσθαντικόν και τό αντιληπτικόν,
άποtελουσιν άδιάρρηκτον συγγε.
νικόν δεσμόν μεταξύ δλων των
εμψύχων Q'\Ιτων. Βεοαίως, οί φι.
λόσοφοι των ήμερων μας είναι
παράδοξοι, δταν ύποστηρίζωσιν
δτι κακοϋργοι τινες διχαιοϋνται
είς ευσπλαγχνίαν διότι είναι ον
τα άνθρώπϊνα, ενώ αλλα οντα ευ
εργετικά και αθώα -θ·ανατουνται
ανηλεώς, μη δικαιούμενα εlς οι.
κτον, ατε αvτα ύπανθρώπι,,α. 'Ο
Χρύσιππος μας λέ.γει δτι ό Θεός
επλασε τά ζώα διά νά τά τρώγ�ι
ό ανθρωσως. 'Εάν τοϋτο αληθεύη,
τότε κατ' ανάγκην θά άληθεύη
και τό αλλο, δτι ό Θεός επλασε
τόν άν-θρωπον διά νά τόν τρώγη
η τίγρις. ' λλ' ούτε τό εν άλη
θεύει, ούτε τό αλλο, μόνον δε ά
λη-θ·εύfl τό ύπό τοϋ Πυ-θαγόρα �ξ
αγγελ-θεν «δ τ ι γ λ υ κ ύ τ η ς
κ αι α ν θ ρ ω π ι σ μ ό;
ο χ ι μ ό ν ο ν ε ί ν α ι ό
φ ε ι λ ή ά νθρ ώ π ο υ
π ρ ό ς π ίi ν ζ ώ ο ν, α λ λ'
εΙν α ι κ αί α σ κ η σ ι ς
γ λ υ κ ύ τ ητ ο ς κ α
ν.
θ ρω π ι σ μ ο ϋ π ρ ό ς
Π ά ν τ α α ν θ ρ ω Π Ον, εl,Jljερ
δέ τις Χαι αλλος άγαπων τ1l\/ εμ
ψυχον φύσιν συγγενεύει πρός τό
θ-είον».
'\ιη-θώς, οάσις -iμ'}ικης δεν δύ.
νατ ι νά ύπάρξη αλλη τόσον ύ
ψηλης πνευματικης στά-θμης ώς
τά �.νωτέρω λεχθέντα ύπό τοϋ
Πορφυρίου.
Τό «Περί Άπαχης» σύγγραμ.

ι α
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μα τοϋ Πορφυρίου καtά μέγα μέ.
ρος είναι παράφρασις τοϋ «Περ,
Εύσ.,,ϋείας» τοϋ Θεοφράστου, ό
"'
όπ-οίος 1 μο ό διάδοχος τού ' ρι
στοτέλου;, τοϋ όποίου έρμηνεύει
τό φρόνημα ώς πρός τό δτι ή
κρεοφαγία είναι καtCΙJδικαστέα
bιά λόγου; ύπερτέρας 1\θ-ικης.
Άξιοσημείωτον προσόν τοϋ ερ
γου του εlναι δτι μας παρέχει
πληρrφορίας παναρχαίων λαών,
� ίς τούς όποίους ή κρεοφαγία ε
θεωρείτο άποτρόπαιος χαι οδελυ.
ρά. Παρέχεται περιγραφή περί
των 'Εσσαίων, εlς τούς όποίους
-i'ιτο -θεμελtώδης άρχή 1i-θικης <<Ο
τι τό θησαυρίζειν, ενόσω εστω
και εν ατομον πένεται, είναι κα.
χοίίργος παραφροσύνη, και δτι
τό καταστρέφειν ε,μψυχα οντα
πρός ορώσιν είναι άνοσιούργη
μα». Μέλος τη;_ κοινότητος των
'Εσσαίων, κατα πάσας τάς εν
δείξεις της νεωτέρας ερεύνης, ύ.
πηρξεν ό 'Ιησού; Χριστός. Ό
Βολταίρrς �ξαίρει τό εργον του
Πορφυρίου, παραδεχόμενος δτι
θεωρεί ι11ν σφαγήν των ζώων
ώς άδελφοκτονίαν. «'Ε άν, λέγει,
αρνίον τι αίφνης, ύπό την μάχαι
ραν τού σφαγέως, -iιδύνατο νά
ανακράξη, εν δακρύοις: «'Εν
νόματι του κοινού ήμών Πατρός,
α,θρωπε μή με σφάξης», ποίος
-θά ητο εις τόσον οαθμόν άπάν
θρωπος, ωστε να ε μπ ήξη την μά.
χαιραν εις τόν λα�μόv τού α
θώου;».

ο
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ΜΕ Ί ΕΝΣΑΡl(ΩΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ C. JINARAJADASA
Του ΓΕΡΛΣΙΜΟΥ ΠΕΦΑΝΗ
'Όταν yενναται ενα η:αιδί, έη:ικρατεΊ yενικως ή η:εη:οίθησις
δτι ή συνείδησίς του έη:λάσθη συyχρόνως με τό σωμα του, διότι
η:αρατηρουμεν δτι αϋτη άναη:τύσσεται δσον μεyαλώνει τό σωμα
του η:αιδιου, έξασθενεΊ δταν yερνάn καί έξαφανίζεται δταν η:ε
θαίνn. Αί η:αράλληλοι αδται μεταμορφώσεις μας δίδουν την έντύ
η:ωσιν δτι δημιουρyός της συνειδήσεως είναι δ έyκέφαλος. Κατά
την Θεοσοφικήν δμως άη:οψιν, ό έyκέφαλος δεν είναι δ δημιουρyός
οϋτε της συνειδήσεως, οϋτε της διανοίας, άλλά τό δρyανον αύτων.
Ό έy'κέφαλος του βρέφους είναι ελάχιστα ευαίσθητος, διότι είναι
ο.κόμη η:ολύ η:λαστικός, μόλις άρχίζει νά 6ρyανουται, καί διά του
το ή διάνοια του βρέφους, έη:ειδή δεν εχει κατάλληλον άκόμη δρ
yανον, έλαχίστας έντυη:ώσεις δημιουρyεΊ. Έψ' δσον δμως άνα
η:τύσσεται τό η:αιδί, 6ρyανουται καλλίτερον ό έyκέφαλός ϊΟU καί
τότε ή διάνοιά του ένημερουται καλλίτερον, διότι έι3ελτιώθη τό
δρyανον καί μεται3ιι3άζει τάς έντυη:ώσεις είς την συνείδησιν.
Είς τούς yέροντας έξασθενεΊ συνήθως δ έyκέφαλος καί κα
θιστ� δυσκολωτέραν την φυσικήν ιεκφρασιν της συνειδήσεως, ό δε
θάνατος καταστρέφει τό δρyανον καί ώς έκ τούτου ή συνείδησις
δεν ήμη:ορεΊ η:λέον νά έκδηλωθfj είς τόν φυσικόν κόσμον. Δηλαδή
ή ϋη:αρξις της συνειδήσεως του άνθρώη:ου δεν έξαρταται έκ του
έyκεφάλου, δη:ως άκριι3ως ή ϋη:αρξις του μουσικου δεν έξαρταται
'άη:ό τό δρyανόν του. Ή συνείδησις, δη:ως καί ό μουσικός, εχουν
άνάyκην των 6ρyάνων τούτων, του έyκεφάλου καί του μουσικου
6ρyάνου, διά νά έκδηλωθουν είς τόν φυσικόν κόσμον.
Ή διάνοια 'καί ό έyκέφαλος είναι δύο πράyματα έντελως δια
φορετικά. Ό έyκέφαλος άη:οτελεΊται άπό έκατομμύρια vευρικων
κυττάρων καί είναι ενα η:ολύη:λοκον καί θαυμαστόν δρyανον, η:ού
προορισμός του είναι νά δέχεται καί νά έκη:έμη:11 κραδασμούς.
1
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Ή έν έyρηγόρσει συνείδησις είναι ενα μικρόν μέρος της δλοκλη
ρωτικης συνειδήσ1:.ως του άνθρώττου, τό μέρος έκείνο ττού έττηρεά
ζει τον έyκέφαλον. Κατά τήν θεοσοφίαν είμεθα συνειδητά οντα,
έκτος καί έντός του φυσικου σώματος, ττρό της γεννήσεώς μας καί
μετά τον θάνατόν μας.
Άφου έκάναμε τάς τταρατηρήσεις αύτάς, ας άντικρύσωμε τό
αίώνιον ττρΜλημα της ζωης καl του θανάτου.
1

Διά τήν έξήyησιv του αίνίyματος της ζωης καί του θανάτου,
τρεις κυρίως. λύσεις τταρουσιάζονται:
1.-Ή ττρώτη υττοστηρίζει δτι ή ζωή είναι ενα ταξίδι ττού άμ
χίζει άττό τό λίκνον yιά νά τελειώσn είς τον τάφον, δτι ή διάνοια
ε1ναι άττοτέλεσμα ώρισμέvης λειτουργίας της ϋλης, δτι δ ανθρω
ττος είναι ενα φευyαλέον φαινόμενον, τό δττοίον χάνεται όριστικως
δταν τό σωμα διαλύεται μετά τον θάνατον. Αύτή είναι ή υλιστική
λύσις.
2.-Ή δευτέρα διατείνεται δτι διά κάθε άνθρώττινον ον, μία
τrροσφάτως δημιουργηθείσα ψυχη 'ερχεται είς την ζωήν, ττρό όλί
yου έξελθουσα άττό τά χέρια τοϋ θεοϋ, καί κατά την yέννησιν ττερ
νςi' άττό μίαν άόρατον κατάστασιν είς μίαν δρατην ϋτταρξιν, δτι
μετά βραχείαν ζωηv είς τον υλικόν κόσμον, δσον διαρκεί ενας άν
θμώττινος βίος, ττερν(χ διά του θανάτου είς τό άόρατον υττερττέραν,
έκ τοϋ δττοίου ούδέττοτε ττλέ,ον δύναται νά έττανέλθn καl δτι ή εύ
rυχία της η ή δυστυχία της είς τό υττερττέραν καθορίζονται είς την
αίωνιότητα, άττό τάς ττράξεις της κατά την άττειροελαχίστην χρο
νικήν ττερίοδον ττpύ διαρρέει μεταξύ της γεννήσεως καl του θα
νάτου. Αύτη είναι ή στενη θεολοyικη λύσις.
3.-Ή τρίτη διδάσκει δτι κάθε ψυχη είναι ενας σττινθή
· ρας της
θείας Σοφίας, δτι ττεριέχει τά σττέρματα θείων Δυνάμεων, δττως
'ό σττόρος ττεριέχει τό μέλλ,ον νά: άνατττυχθfi φυτόν, δτι δια διαδο
χικων υττάρξεων είς φυσικά σώματα, των δττοίων ή ττοιότης διαρ
κως καλλιτερεύει, αί λανθάνουσαι δυνάμεις βραδέως άνατττύσ
σονται είς ίκανότητας, καl δτι καμμία ψυχη δεν χάνεται είς την
έξέλιξιν αύτήν, ή δέ άνθρωττότης θα φθάσn είς τόν τελικόν της
dκοττόν, την τελειότητα καl την ενωσίν της μέ τον θεόν. Αύτη εί
ναι ή τρίτη λύσις, της Μετενσαρκώσεως.
θά έξετάdωμεν την σχέσιν των θεωριων αύτων μέ τούς γνω
στούς νόμους της φύσεως, διά νά ίδωμεν ττοία έξ αύτων ευρίσκε
ται είς άρμονίαν μέ τούτους, ττοία ίκανοττοιεί ττερισσότερον τό αί
σθημα της τάξεως ττού υττάρχει μιέσα μας, ττοία yονιμοττοιεί την
εμττνευσίν μας καl έντείνει την δραοιν μας.
Ή υλιστικη λύσις ερχεται είς αντίθεσιν μέ ττλείστους φυσι-
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κούς νόμους, δπως μέ τήν άρχήν της διατηρήσεως της ένερyείας.
·Όλοι μας yνωρ(ζομεν δτι αί έπl της διατηρήσεως της ϋλης καl
έπl της ένερyείας άρχαl ε!ναι δύο άκλόνη τοι βάσεις της σημερινης
έπιστήμης. Ή ύλιστική δμως άποψις λέγει δτι ή διάνοια σ(;ήvει
την στιγμήν του θανάτου, δτι δια παντός χάνεται ή θαυμαστή αύ
τή δημιουργός ένέρyεια πού έκδηλώνεται δια των άνθρωπίνων
πράξεων.
Έξ άλλου, ή 'Επιστήμη άνεκάλυψεν δτι δλα τα κύτταρα του
σώματός μας διαρκως άνανεώνονται, είς τρόπον ωστε έντός μιας
έπταετίας να εχουν έναλλαyft δλα. Έάν ή υλιστική θεωρία ητο
αληθής, επρεπε καl ή συνείδησις να μετα(;άλλεται έντός της έ
πταετίας, αψου καl αύτή είναι αποτέλεσμα της φύσεως των κυτ7
τάρων. Ή μνήμη επρεπε να εσ<5ηνεν ωστε νό: μη μποροϋμε να έν
θυμούμεθα γεγονότα παλαιότερα μιας έπταετίας. Καl δμως τουτο
δέν συμ(;αίνει, ένθυμούμεθα γεγονότα των μικρων μας παιδικων
χρόνων καl κάποτε, δπως διηyουνται δσοι ηyyισαν τόν θάνατον,
π. χ. δσοι έσώθησαν άπό πνιyμόν, ένθυμουνται είς ταχειαν έπι
σκόπη σιν, δλα τα συμ(;άvτα της ζωης των, μέ δλας τάς συγκινή
σεις των. Ή ύλιστική θεωρία άδυνατει να έξηyήσn τα ψc:ινόμενα
αύτά, καθώς καl τό υπ,οσυνείδητον καl τό ύπερσυνείδητον καl άρ
κεΊ:ται να τα αyvoft.
Ή θεολογική λύσις είναι ανεπαρκής, διότι τοιοϋτον σχέδιον
έξελίξεως, κατά τό όποιον μια ψυχή είναι αίωνίως καταδικασμένη
να ύποψέρn ενεκα πράξεων τάς δποίας εκαμε σέ μια έλαχιστό
χρονηι περίοδον της υπάρξεως, χωρίς νό: εχn καμ:μίαν έλπίδα δτι
θα ήμπορέσn ποτέ νό: μετα(;άλn την κατάστασίν της καl να λι:
τρωθfi1 από τήν καταδίκην της, τό τοιcυτον σχ,έδιον εξελίξεως εϊ
ναι ανάξιον Δημιουρyου Πανσόψου καl Παναyάθου. υΟπως ελε
yεν δ Βούδδας: «Έό:ν δ Θεός έπέτρεπε τοιαύτην βαρειάν συμψc·
ράν, δΙΞν θό: ητο καλός, καl έό:ν δέν ήδύνατο νό: τήν έμποδίσn, δtι
μποροσσε νό: ητο Θεός». Είς την φύσιν τίποτε δέν μας αποκαλί
πτει τοιοϋτον σχέδιον δημιουργίας, τό δποιον γίνεται μέ την πρό
<5λεψιv τελικης καταστροψης. Καl δμως μας λέγουν οί Θεολόγοι
δτι δ Θεός έπιθυμει ΟΛΟ I νό: σωθουν, καl δτι έναντιώνεται προς
κάθε καταστροψήν. Καl qμως μέ ολα αυτά θα ύπάρξουν στό τέλ<1c;
πολλά έκατομμύρια χαμένων ψυχων. Έό:ν έκινδύνευεν ενα ύπεcμ
ωκεάνειον νά βυθισθft είς τόν ώκεανόν καl νό: πνιyουν χιλιάδεc
έπι(;ατων, δέν θό: ητο καθόλου «ενδοξον σχέδιον σωτηρίας» τό νό:
αποσταλft μία μόνον ατμάκατος δυναμένη νό: χωρέσn όλίyα μόνοΊι
άτομα. Θά ητο μαλλον σχέδιον ασψαλοϋς καταστροψης, έάν δέν
άπεστέλλοvτο τά άναyκαια μέσα διό: τήν διάσωσιν τούλάχιστον
των πλείστων έπι(;ατων. � Ετσι, ή θε,ολοyική λύσις δύναται νό: χα--
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ρο.κτηρισθfi σάν τιαράλοyος, καθόσον δ θεός, ή «θεία Σοφία»,
εχει αλλο, άτιοτελεσματικώτερον σχέδιον.
Καί τοϋτο είναι τό σχιέδιον της έξελίξεως της Μορψης καί της
Ζωης. Τήν έξέλιξιν της Μ.ψφης έξετάζει ή Έτιιστήμη, χωρίς 0.11-ως
μέχρι σήμερον νά έξετάσn καί τήν έξέλιξιν της Ζωης, ή δτιοία διά
των μορφων τούτων έκδηλc.ϋται, διότι ή Έτιιστήμη δέν γνωρίζει
τήν cύσίαν της ζωης. Ή Μετενσάρκωσις, ή δτιοία διδάσκει δτι ή
ζωή μέσ� διαδοχικών σωμάτων έξελίσσεται άνυψουμένη 1φός
μίαν ώραιοτέραν καί εύκολωτέραν ίκανότητα σκέψεως καί αίσθή
σεως, καί ή έξέλιξις της μορφης, ητις μας καταδεικνύει την άν
ιοϋσαν τιρόοδον έξ άτιλουστέρων μορφων είς συνθετωτέρας, δ
μοιάζουν - λέyει δ C. Jinaraja,da$a - 1μέ ηΊv δεξιάν καί άριστεράν
χειρα του Μεγάλου Άρχιτέκτcνος τοϋ Συμτιαντος, δ δτιοιος δη
μ,ουρyει καί συντηρει τον Κόσμον. Τό α'ίνιyμα δέ τοϋ σύμτιαντος
θά εί"αι κατά τό ημισυ μόνον λυμένον αν τιεριορισθωμεν καί τό
έξετάσωμεν υτιό τό φως μιας μόνον των άληθειων αύτων. "Αν
θεωρήσn ταύτας άχωρίστους καί άλληλοσυμπληρουμ,ένας, ό αν
θρωτιος ευρίσκεται κάτοχος μιας θεωρίας πού άνατιτύσσεται σύμ
φωνα μέ τήν έξέλιξίν του, φωτίζcυσα καi δδηyοϋσc: αύτόν τιρόc
την τελειοτιοίησίν του.
Σήμερον είναι γνωστόν καi είς τούς μαθητάς άκόμη των σχο
λείων, δτι, έκτος της ϋλης την ότιοίαν διά των αίσθήσεών μας δυ
νάμεθα νά άντιληφθωμεν, είς τό Σύμπαν υπάρχουν καi μορφαί
ϋλης λεπτοτέρας άκόμη συστάσεως, μή υπJπίπτουσαι άμέσως
εις τάς 'άτελεις μας αίσθήσεις, άλλά την ϋπαρξιν την δτιοίαν έμ
μέσως πλέον κατανοοϋμεν καί δεχόμεθα.
'Όπως δέ είς τό Σύμπαν υπάρχουν τύπc,ι ϋλης λεπτοτέρας
έι-..είνων τάς δποίας άντιλαμ<,άνονται αί αίσθήσεις μας, οϋτω υ
πάρχουν καί μορq,αί ένερyείας, περί των δποίων έλάχιστα οί αν
θρωποι μέχρι σήμερον γνωρίζουν. /v\ία των ,μορφων τούτων της
ένερyείας είναι καί ή Ζωή.
'Όταν έξετάζωμεν την μορφήν, βλέτιομεν μόνον ενα τμημα
της 'Εξελίξεως, καθόσον τιίσω άπό κάθε μορφήν υπάρχει Ζωή, ή
δποία άκρι�ως yιά τήν έξέλιξίν της χρησιμοποιει τάς διαφόρους
μορφάς της ϋλης.
Έκεινο τιού όνομάζομεν θάνατον είναι ή άποχώρησις της
ζωης έπί ώρισμένον χρόνον άπό τον όρyανιοψόν, κατά τον όποιον
αϋτη μετατρέτιει τάς συνηθείας τάς δτιοίας άπέκτησεν είς ίκανό
τητας διά την δόμησιν ένός τελειοτέρου όρyανισμοϋ.
Η ζωή κατ' άρχάς ζωοyονει τά όρυκτά, είς άνώτερον βαθμό
ζωοyονει τά φυτά καί ·άφοϋ δι' αύτων άποκτήσn δλην την τιειραν
την δτιοίαν διά την έξέλιξίν της δύνανται ταϋτα νά της παρά
σχουν, ζωοyονει τά ζωα καί είς άνώτερον στάδιον τον ανθρωτιον.
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Ό άνθρωπος δέν είναι δ τελευταϊος κρϊκος της έξελίξεως. Μετ'
αύτόν άκολουθεϊ τό στάδιον του Μύστου. Κάθε ζωή ένός σταδίου
εχει άποκομίσει δλην τήν πεϊραν πού είναι δυνατόν νά προσΦέ
ρουν τά κατώτερα στάδια. · Αφοϋ δέ ή ζωή «άτομικοποιηθfi», δη
λαδή καταστfi άνθρωπίνη, δέν ήμπορεϊ νά έπανέλθn πλέον υπό
μορφήν κατωτέρου σταδίου, φuτοϋ η ζώου, καθόσον διά τοιαύτη ς
έπανενσαρκώσεως τίποτε δέν θά είχε νά άποκομίσn.
Καλόν είναι ηδη νά καθορίσωμεν είς τήν άντί \ηψίν μας τήν
ίδέαν της Μετενσαρκώσεως, διότι υπό τό ονομα αύτό περιλαμ<5ά
νονται διαφορετικαl άπόψεις.
1) 'Ότι κατά τήν yέννησιν δ άνθρωπος πpούπηρχε της στι
Ύμης της γεννήσεώς του είς πνευματικήν κατάστασιν καl δτι διά
πρώτην καl τελευταίαν φοράν κατά τήν yέννησίν του παίρνει τήν
άνθρωπίνην μορφήν έπl της yης καl μετά θ6:νατον μεταίf�αίνει είς
αλλους πλανήτας διά νά προοδεύσn. 'Αλλά έαν παραδεχώμεθα
δτι υπάρχουν 'άνθρώπινα οντα έπl των αλλων πλανητων, δέν δυ
νάμεθα νά παραδεχθωμεν δτι ευρίσκονται είς τόν αύτόν βαΟμον
έξελίξεως μέ έμας. 'Αλλά έάν καl δ <5αθμός της έξελίξεώς των εί
ναι δ αύτός μέ τόν ιδικόν μας, διά ποϊον λόyον νά ένσαρκωνώμε
θα έκεϊ; Έάν, πάλιν, είναι άνώτερος, πως θά ήδυνάιμεθα νά πα
ρακολουθήσωμεν έκεϊνα, έάν δέ είναι κατώτερος, τότε περιττή θά
ητο ή μετά<5ασίς μας έκεϊ.
2) "Αλλη αποψις είναι ή της Μετεμψυχώσεως, κατά τήν ό'
ποίαν ή άνθρωπίνη ψυχή παρουσιάζεται είς τήν γην έμψυχοϋσα
μορφήν αλλcτε ζώου καl αλλοτε άνθρώπου. Ή απο,μις αϋτn είναι
σφαλερά, διότι δταν ή ψυχή διανύσn τό στάδιον της έξελίξεώς
της, κατά τό δποϊον πεpιεκλείετο είς τήν μορφήν �νός ζώου, καl
άτομικοποιηθfi ώς ανθρωπος, δέν είναι δυνατόν νά όπισθοδρομήσn
διά νά λά<5n έκ νέου τήν μορφήν ένός ζώου. Ή όpθή αποψις ι::ίναι:
3) 'Ότι δ άνθρωπος, πρό της γεννήσεώς του είχε ξαναζήσει
έπl της yης ώς ανδρσς η yυναικα, άλλά ουδέποτε ώς ζωον η φυ
τόν, έκτός προτοϋ «άτομικοπcιηθfi», δηλαδή προτοϋ άποκτήσn
αύτοσυνείδησιν καl άτψικήν <5ούλησιν. Καl δτι μετά θάνατον με
τα<5αίνει είι, πνευματικάς σφαίρας, δπου πανδ,τι έκ των νοητικών
καl ήθικων δοκιμασιών -χπεκόμισεν έκ της τερματισθείσης ζωης,
γίνεται έκεϊ άντικείμενον κατεργασίας καl βαθείας μελέτης καl
μετατρέπεται είς νοητικάς καl ήθικάς δυνάμεις καl ίκανότητας.
Κατόπιν δέ, προιι-.ισμέvος μέ τάς δυνάμεις καl ίκανότητας ταύτας,
έπανέρχεται είς τήν yην, διά νά συνεχίσn τήν έξέλιξίν του ώς αν
δρας η yυναϊκα. ούζ>έποτs ομως πλέον ώς φυτόν η ζωον. Λύτή εί
ναι ή αποψις της Μετενσαρκώσεως, τήν δποίαν διδάσκει ή ·Αρ
χαία Σοφία, η ι-,:α:λλον παρουσιάζει, καθόσον ή 'Αλήθεια ούδέποη:
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διδάσκεται, άλλά άποτελε� άντίκείμενον άτομικης άνακαλύψεως,
ούδεlς δέ δύναται εtς άλλον νά προσφέp!] τι καλλίτερον, ΊΙαpά
άΊΙλως νά του δείξ!] τον δpόμον ΊΙpΟς αύτήν.
Μελετωντες τήν φύσιν, παρατηροϋμεν δτι ό θάνατος παρου
σιάζεται παντοϋ καl δτι έλαχίστην άξίαν εχει ή διατήρησις της
μορφης. Τά φυτά πεθαίνουν διά νά γίνουν τροφή στά ζωα, τά ζωα
καl τά φυτά είς τον άνθρωπον. 'Από τήν αΊΙοψιν αύτήν ή φύσις
παρουσιάζεται ώς 'άπέραντον σφαyεϊον καl τοϋτο κάνε� ΊΙολλους
ν& άπελΊΙίζωνται καl τούς ύλιστάς νά άντλοϋν έπιχειρήματα κατά
της ύπάρξεως ένος θεlου Σχεδίου.
'Αλλά μέ το φως της Μετενσαρκώσεως βλέπομεν δτι, έάν ή
φύσις έλάχιστα ένδιαφέρεται διά την διατήρησιν τοΟ φυσικοΟ σώ
ματος, τοϋτο συμeαίνει διότι ταϋτα ·όλίyην πραyματικως εχουν
άξίαν. Ό μόνος σκοπός του φυσικοϋ σώματος ε1ναι νά δώση είς
την συνείδησιν τά μέσα ΊΙpος άπόκτησιν ΊΙείρας. 'Όταν ή συνείδη
σις χρησιμοποιήστι έπαρκως τον φυσικόν της φορέα, ή φύσις άνευ
δισταyμων τον καταστρέφει, διά νά δcψήση ενα άλλον καταλλη
λότερον διά την έξέλιξιν της άθανάτου συνειδήσεως.
'Από τήν άΊΙοψιν αύτήν ή yη είναι ενα άπέραντον σχολεϊον καl
σκοτιον εχει νά έξελίξ!] τον θεϊον έν ήμϊν άνθρω-rrον. Καl οΊΙως το
ΊΙαιδl τηyαίνει είς το σχολεϊον, μαθαίνει τά μαθήματά του καl
άϊωΚΤCf πεϊραν διά νά προeι�ασθft είς άνωτ.s.ραν τάξιν, ετσι και ό
ανθpωΊΙος κατ" έπανάληψιν μετενσαρκοϋται διά νά έκμάθn καl
προαχθft.
Είς την άρχην της έξελ[ξεώς μας εύρισκόμεθα εtς 'άyρίαν κα
τάστασιν καί μετά πολλάς ένσαρ'κώσεις είσήλθομεν είς τήν ΊΙpω
τοyενη, δταν δέ κατωρθώσαμεν νά ό:ποκτήσωμεν ήθικάς τάσεις,
έyεννήθημεν είς ενα κάπως ΊΙολιτισμένον τύπον. 'ΑΊΙοκτωντες ΊΙpο
τερήματα καl γνώσεις yεννώμεθα είς περιeάλλον κατά\ληλον διά
νά δυνηθωμεν νά ό.ναπτύξωμεν τήν μίαν η την αλλην άρετήν. 'Ο
μέγας σκοΊΙος της ζωης μας είναι νά άναπτύξωμεν τό:ς δυνάμεις,
αί όποϊαι έν λανθανούση καταστάσει εύρίσκονται έντος ήtιων. Ή
ψυχή μας περικλείει παν δ,τι είς το μέλλον θά κατέχωμεν καl οί
μέλλοντες βίοι μας έπl της γης εχουν σκοπόν νά συy'κομίσουν την
πεϊραν πού χρειάζεται διά νά άφυΊΙνίστι τό:ς λανθανούσας ίδιότη
τάς μας καl νά τάς θέση είς δρασιν.
Είς ,ο σχολεϊον του κόσμου άναρίθμητοι ψυχαl εύρίσκονται
έv έξελίξει, δεν είναι δμως δλαι είς την αύτην τάξιν καl οϋτε δλαι
είναι καλοl μαθηταί. Ή λύτη καl ό ΊΙόνος είναι δ μέγας διδάσκα
λος καl ή τιμωρία εΙναι το άΊΙοτέλεσμα της άyνοίας η της μή
συμμορφώσεως ΊΙpος τούς φυσικους και ήθικούς Νόμους.
Έφ' δσον ό τρ-οχος της ζωης καl τοΟ θανάτου ΊΙεpιστρέφεται,
μέ ΊΙόνον διδασκόμεθα νά άπλώνωμεν τά δρια τοΟ άτομικοΟ μας
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κύκλου, του καθαρως έyωϊστικου, καί άρχίζομεν νά περικλείωμεν
είς αύτόν τήν οίκοyένειάν μας, τούς συyyενεϊς καί φίλους, τήν πα
τρίδα μας καί τέλος 6λόκληρον τόν κόσμον. Ό έyωίσμός •μας με
τετράπη είς άλτρουϊσμόν, ή καρδιά μας πλημμυρίζει άπό άπει
ρην άyάπην, ή διάνοιά μας άγκαλιάζει τό Σύμπαν, κάθε τί ,τού ζfi
θεωροΟμεν ένωμένον μέ τόν έαυτόν μας καί μό νη •μας έπιθυμία
είναι νά έρyαζώμεθα δια τήν έξυπηρ,έτησιν δλων των 'Όντων. Αύ
τό είναι τό στάδιον τοΟ Μύστου, είς αύτό τείνομεν καί είς αύτό
μίαν ήμέραν θά φθάσωμεν.
Την ίδέαν αύτήν, την δποίαν ή θεία Σοφία δέχεται ώς νό
μον, ας τήν έφαρμόσωμεν καί ήμεϊς είς την ζωήν, μέ τόν τρόπον μέ
τόν όποιον ενας έπιστήμων χρησιμοποιεϊ δια τάς έpεύνας του μίαν
θεωρίαν καί ας ίδωμεν κατά πόσον μας ίκανοποιεϊ καί μας καθι
στ� yονίμους.
Λοιπόν, ή Μετενσάρκωσις άτrοτελεϊ άδιάσπαστον μέρος της
ήθικης θείας τάξεως καί ίκανοποιεϊ τό άνώτερόν μας αίσθηι--α της
δικαιοσύνης. Βλέπομεν άνθρώπους έγκληματοΟντας κο.ί εύτυ
χουντας καί άλλους πού δέν εκαμαν κανένα κακόν νά δυστυχουν.
Βλέ,τομεν μίαν άδικίαν, πρό της δποίας παραμένει άφωνος έκεϊ
vος πού δέv παραδέχεται τόν νόμον αυτόν. Ό γνωρίζων δμως τόν
νόμον βλέπει δτι δ εύτυχωv σήμερον άμεί�εται διά καλήν πραξιv
συντελεσθεϊσαv κατά τό παρελθόν 'καί δτι ή κακή χρησις της πα
ρασχεθείσης είς αύτόν εύτυχίας θά είναι αίτία δυστυχίας του είς
τό μέλλον η είς άλληv ένσάρκωσιν.
Ή Μετενσάρκωσις δέν είναι άντίθετος πρός τήν θρησκείαν,
διότι ούδείς νόμος ήμπορεϊ vά διδάξ!] τάς μεyάλας αρχάς της ή
θικτiς, αλτρουϊσμόv καί δικαιοσύνην, καλύτερον ·από αύτόν. 'Αντί
νά διδάσκn ,μέ ποιον τρόπον θά είναι δυνατή ή σωτηρία της ψυχης
μας, πράγμα πού είναι καθαρός έyωϊσμός, μας διδάσκει μέ ποϊον
τρόπον yιvόμεθα ίκαvοί νά βοηθωμεν τούς εχοvτας ανάγκην της
βοηθείας μας. Διά τόv σκοπόν αύτόν ακρι�ως εχομεv yεννηθfi. Ό
Χριστός δέν φαίνεται σαφως διδάσκων τόν νόμον τοΟτον. 'Εν τού
τοις, είς τό κατά Ματθα'ϊον Εύαyyέλιοv ( κεφ. 11) δ Χριστός, δμι
λων ,τερί του '1 ωάννου του Βαπτιστου, ΛJέyει δτι «αύτός έστιν 'δ'
'Ηλίας δ μέλλων ερχεσθαι». Είς δέ τό κατά Λουκαν (κεφ. 9) έρω
τ<'5- τούς μαθητάς Του: «Τίνα με λέyουσιv οί οχλοι είναι: οί δέ απο
κριθέντες είτrοv- '1 ωάννη ν τόν Βαπ-:ιστήv, άλλοι δε Ήλ(αν, άλλοι
δΞ δτι προφήτης τις των αρχαίων άνέστη. είπε δέ αύτοϊς· ύμεϊς δε
τινα μέ λέγετε είναι; άποκριθείς δέ δ Πέτρος είπε: τόν Χριστόν
του θεοΟ».
Ή Μετενσάρκωσις μας επιτρέπει vά τύχωμεν της τελειότητος
καί νά yίvωμεν «τέλειοι ωσπερ δ Πατήρ ήμων δ έν το'ϊς ούρανο'ϊς
τέλειος έσ-r:ίν». Πόσαι εύκαιρίαι λοιπόν μας παρ')υσιάζονται πρός
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τοϋτο εις μίαν και μόνην ζωήν; 'Ίσως και καμμιά. Έν� διά της
Μετενσαρκώσεως τό ιδανικόν της τελειότητας εύρίσκεται είς τά
χερια μας.
Μέ την Μετενσάρκωσιν θαυμάσια έξηyεί:ται ή γέννησις των
ύπερφυσικων παιδιων, τά όποια είς νεαρωτάτην ήλικίαν είναι θαυ
μάσιοι καλλιτέχναι, μουσικοί, μαθηματικοί. Ο Πασκάλ είς ήλι
κίαν έπτά έτων ελυε δύσκολα προ'5λήματα γεωμετρίας και ό /''ιό
ζαρτ είς την αυτήν ήλικίαν συνέθετε κλασσικήv μουσικήv. Τοιαϋτα
nαραδείyματα εχομεν άπειρα και ασφαλως δλοι μας αρκετά έξ
αυτων yvωρίζομεv.
Ή Μετενσάρκωσις δέv 'ερχεται είς αντίθεσιν πρός την κληρο
νομικότητα, οϋτε βε'5αίως την αρνεί:ται. Είναι αναν,ίρρητον δτι οί
yονεί:ς κληρονομοϋν φ υ σ ι κ ά ς ίδιότητας είς τά παιδιά των. Ό
αλκαλικός, δ συφιλιδικός θά yενvήσn άρρωστα παιδιά και δ μου
σικός παιδιά προικισμένα μέ μουσικόν αυτί, δ βιολιστής και δ
πιανίστας παιδιά προικισμένα μέ την ξεχωριστήν έχ.είvην ευκιvη
σίαv των δακτύλων κ.ο.κ. Ή Μετενσάρκωσις μας διδάσκει δτι
μιό: 4-υχή, δταν πρόκειται vό: yεννηθfi, κατευθύνεται είς οίκοyέ
νειαν ή δπc
• ία τιαFέχει διό: της κληρονομικότητας τό πλέον κα
τό.λληλον και ίκανόν σωμα διό: νό: έκφpάστ� τό: ίδιαί-τερά της χα
ρακτηριστικά.
Μέ τήν Μετεvσάρκωσιν ήμποροϋμεν νό: έξηyήσωμεν yια:τί τό
παιδιά των μεγάλων ανδρων δέν γίνονται και αυτό: μεγάλοι άν
δρες, και yιατί οί μεyαλοφυεί:ς yεvνωvται πολλάκις από ασήμουc
κοινωvικως yονεί:ς. Μέ τόν τρόπον αυτόν έξηyοϋμεv και τάς δια
φοράς μεταξύ των ατόμων. Έκ δύο ατόμων πού yεννωνται ύπό
τό:ς ιδίας συvθήκας, δ ενας γίνεται αρyότερον έyκληματίας, δ
άλλος αyιος, δ ενας μένει άyριος και δ άλλος σοφός. 'Ή πρέπει
νά παραδεχθωμεν ίδιοτροπίαν της φύσεως, η δτι οί άνθρωποι αυ
τοί είχον διαφορετικήν ψυχικήν ήλικίαν.
Αί αίφνίδιαι ίσχυραί φιλίαι και αί συμπάθειαι, καθώς και οί
yνωρίζεται αμέσως από ενα άνθρωπον, έν� ενας άλλος ύπερ'5ο
λικό: κοπιάζει διό: νό: την κατανc.ήσn. Ό ενας μαθαίνει αμέσως
διότι έ ν θ υ μ ε ί: τ α ι, αναπολων παλαιάν yνωσιν, δ άλλος διότι
διό: πρώτην φοράν αντικρύζει την αλήθειαν ταύτηv.
Αί αίφνίδιαι ίσχυραί φιλίαι και αί συμτιάθειαι, καθώς καί οί
αόριστοι φό'5οι και αντιπάθειαι πρός πρόσωπα πού διά πρώτην
φοράν συναvτωμεv, είναι ή μνήμη παλαιωv δεσμωv φιλία:; η
εχθρας πρός τό: «Έyώ» ταϋτα είς παρελθούσας ένσαρκώrιειc,.
Ή Μετενσάρκωσις έρμηvε.ύει τό πρό'5λημα του κακοϋ. 'Άνευ
του νόμου τούτου, οί φιλόσοφοι και οί θεολόγοι δυσκόλως δύναν
ται νά έρμηνεύJουν τό πρΜλημα της ύπάρξεως θεοί} παντοδυνά-
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μου καί παναyάθου, ό όποιος έπιτρέπει τόση άθλιότης καί τόσος
πόνος νά ύπάρχn είς τόν κόσμον.
'Εκάστη ψυχή ένσαρκουμένη περιέχει έv έαυτfi έν λανθανού
σn καταστάσει δλας τάς ήθικάς καί διανοητικάς άρετάς, τάς ό
ποίας θά άναπτύξ!] άpyότερον, μέχρις στου δμως τάς άναπτύ·ξn
παρουσιάζεται σκληρά, άνήθικη καί πλήρης έλαττωμάτων. Τά
κακά ένστικτα προέρχονται έκ της μή άναπτύξεως των άντιστοί
χων προτερημάτων. Είμεθα σκληροί διότι άyνοουμεν τήν εύ
σπλαyχνίαν, έyωϊσταί διότι άyνοοCι ι-:- εν τήν αύταπάρνησιν. 'Όταν
δμως άvαπτύσσεται τό προτέρημα, έξαφανίζεται τό έλάττωμα
η τό κακόν ενστικτον. 'Όταν θεωρουμεν τόν κόσμον ώς τό μέγα
σχολειον καί άντιλαμι5ανώμεθα δτι κάθε ον προοδεύει διά της
πείρας του καί οχι διά των έντολων καί των νόμων, τότε βλέπομεν
τό πρόι5λημα του κακου ύπό τήν πραyματικήν του οψιν.
Ή φωνή της συνειδήσεώς μας είναι ή μνήμη άποφάσεων πού
έλάι5αμε είς περασμένους βίους. Δέν ένθυμούμεGα δμως τούς πε
ρασμένους μας βίcυς καί τουτο κάνει πολλούς μέ δυσκολίαν νά
παραδέχωνται τήν Μετενσάρκωσιν. Τουτο προέρχεται έκ του δτι
κατά τούς παρελθόντας βίους μας δέν είχομεν τό σημερινόν μας
σωμα. 'Όλη ή μνήμη του παρελθόντος κατέχεται ύπό του «Έyώ»,
του πραyματικου έαυτου μας, έκείνου πού μόνος έπιζfi άπό βίου
είς βίον.
Και δπως γεγονότα καί συμι5άντα της σημερινης μας ζωης
μένουν λησμονημένα άπό τήν έν έyρηyόρσει συνείδησιν καί άπο
θηκεύονται είς τό βάθος της μνήμης, έμφανιζόμενα μόνον δταν ο
έyκέφαλος εύρίσκεται έν είδικfi ύπερευαισθησί<;τ, κατόπιν θε \ή
σεως η άσθενείας, ύπνωτισμου κλπ., ετσι και δταν καθαρίσωμεν
τελείως τό φυσικόν μας σωμα άπό τάς χονδροειδεις του ροπάς
καί τάσεις, ωστε νά είναι είς θέσιν νά άποκρίνεται είς τάς ταχείας
καί λεπτάς δονήσεις, έπιτρέπον είς τό «Έyώ» νά έκδηλουται πλη
ρέστερον, μόνον τότε άρχίζομεν νά ένθυμούμεθα τούς παρελθόν
τας βίους, μόνον τότε ή «προσωπικότης» άρχίζει νά yνωρίζ!] τό
άπcθηκευμένον παρελθόν. Τουτο είναι δυνατόν νά yίνn καταλη
πτόν δι' ένός παραδείγματος έκ της συγχρόνου έπιστήμης. 'Όλοι
μας yνωρίζομεν δτι τήν στιγμήν ταύτην πεοιι5αλλόuεθα άπό πλη
θος έρτζιανων κυμάτων, τά όποια θά ησαν ίκανά νά μας γεμίσουν
μέ τήν άFμονίαν της μουσικης, έάν είχομεν νά καταλληλον ορ
yαν::>ν, ενα δέκτην διά νά τά παραλά'5!] καί νά τά καταστήσn αν
τιληπτά. Έφ' δσον δέν εχωμεν είς τήν διάθεσίν μας ενα τοιουτον
δέκτην καί έφ' δσον δέν δυνάμεθα νά τόν μεταχειρισθωμεν, δέν
ήμπορουμεν νά άντιληφθωμεν τά κύματα μουσικης πού μας περι
'5άλλουν καί τά όποια πράγματι ύπάρχουν δσον και αν έμεις δέν
τά άντιλαμι5ανώμεθα.

156

1971

1 ΛΙ Σ Ο Σ

Έφ' δσον λοιπόν 'ό αv·eρωπος δεν εχει τοιοϋτον δέκτην, έφ'
δσον δ εν εχει φθάσει είς τά ϋψη της ήθικης, έφ' δσον δεν είναι γε
μάτος άyάπην καl άλτρουϊσμόν, δεν δύναται νά λά(?n yνωσιν των
παρελθόντων βίων του.
Ή άνάμνησις αύτων υπάρχει καl ε1ναι άντιληπτη είς τό «Έ
yώ», δταν τοϋτο κινηται είς τόν ίδικόν του κόσμον, είς τόν πνευ
ματικόν, καl μόνον δταν δια των έπανειλημμένων του μετενσαρ
κώσεων άναmύξΙ] δλας του τάς ίδιότητας και εtναι έντελως κύ
ριον του φυσικοG σώματος είς τό όποϊον ένοικεϊ, τότε μόνον τοϋτο
ήμπορεϊ νά έπιτρέψΙ] είς τόν έyκέφαλον νά άναμνη σθfi δλων των
περασμένων γεγονότων. 'Επομένως, μόνον δταν έξαyνίσωμεν τό
σωμα μας, καθαρίσωμεν την καρδιά μας, έξαyνίσωμεν τό:ς σκέ
ψεις μας, μόνον δταν πειθα.ρχήσωμεν τελείως τόν κατώτερον έαυ
τόν μας είς τόν άνώτερον, μόνον δταν άνακαλύψωμεν έντός ήμων
τG «Έyώ» καl ύποτάξωμεν είς αύτό την προσωπικότητά μας, η,
δπως ώραιότατα λέγει δ 'Απόστολος ΠαGλος, δταv yεννηθfi έντός
ήμων ό Χριστός, τότε μόνον θό: δυνάμεθα νό: έvθυμούμεθα τό πα
ρελθόν μας.
Ή Μετενσάρκωσις, μη έρχομιένη είς αντίθεσιν πρός τό:; πορί
σματα της έπιστήμης, μη άντιστρατευομένη την θρησκείαν, ίκανο
ποιοϋσα τά έσώτερά μας αίσθήματα της τάξεως καl άρμονίδ:ς,
μας άνοίyει τον δρίζοvτα της σκέψεως καl μας παρέχει το αίσθη
μα της αίωνιότητος, διεγείρει τr1ν φαντασίαν μας καl βυθίζει τά
βλέμματά μας είς τούς αtωνας.
Μας έμπνέει, μας φωτίζει, μας γεμίζει άξιοπρέπειαν, αύτο
ττεποίθησιν καl χαράν, μας δείχνει τον δρόμον προς την θsότητα .

.............•........•...........•••.•.•.•......•••••••....•••••••••••.•
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Διά τους συνδρομητάς έξωτερικοϋ
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ΚΡΙΕΝ AlVIOYPTI
Ροίι και διάρκεια
· Απόσπασμα όμιλίας του 1927

Μέσα στά γεγονότα της ζωης,
πού δλο άλλάζουν, ύπάρχει ·Μiτι
τό διαρκές; 'Τπάρχει καμμιά
σχέση μεταξύ τοϋ έαυτοϋ μας
καί της συνεχούς άλλαγη.ς τού
περιδάλλοντος; Έάν είχαμε πα
ραδεχ{)η πώς δλα άλλάζουν, τότε
δεν {}ά ύπηρχε ή ίδέα της διαρ
κείας. Βλέπομε πώς κά-&ε στιγμ11
τά γεγονότα τού περιδάλλοντος
δρίσκονται σε μιά συνεχή ροή,
καί έάν έ-κάναμε τή σκέψη πώς
έμείς ε'ίμεθα μέσα σε μιά συνεχη
αλλαγή, τότε δεν -&ά ύπηρχε σύγ
κρουση μεταξύ των γεγονότων
πού αλλάζουν καί έκείνου πού έ
μείς νομίζομε δτι εlναι διαρκες.
Σας παρακαλώ δητε κα&αρά αύ
τό τό σημείο.
'Αλλά εχομε την ίδέα πώς μέ
σα στη συνεχη αλλαγή τού περι
δάλλοντος καί των γεγονότων ύ
πάρχει κάτι τό διαρκές, κι ετσι
άρχίζομε νά δημιουργοϋμε μιά
σύγκρουση μεταξύ της άλλαγης
κα'ι της διαρκείας. Βλέπομε πώς
ή αλλαγή ύπάρχει όλόγυρά μας.
Κάθε -&εσμός, δσο κι αν είναι
στην αρχή ανώτερος, σιγά - σιγά
διαφ&είρεται. Βλέπομε πώς δλα
παρακμάζουν καί φ&είρονται.
Βλέπομε συνεχείς πολέμους, πεί
να, ξαφνικού; -&ανάτου;, χρεο·ι.ο
πίες τραπεζών, αστά-&εια στην α
γάπη, απογοητεύσεις. Τό κάθε τ'ι

γύρω μα; αλλάζει, κινείται, δε
ε{ναι ποτε στάσιμο, φ&είρεται.
Αύτό είναι φανερό κα'ι δεν μπο
ρείτε δλα αύτά νά τά κάμετε να
γίνουν διαρκη.
Κά&ε τ'ι πού ζη, nε-&αίνει. "O
λα φ&είροvται 11ιrό τή χρήση. Τί
ποτε γύρω μας δεν είναι διαρ
κές. Οί θεσμοί μας, οί ή&ικέ;
μας, οί ίδέες μας, οί θεωρίες
μας - για τη διοίκηση, για τά
οίκονομικά ζητήματα, γιά τ'ις κοι
νωνικές σχέσεις, για την ή{}ικη
- τό κά-&ε τ'ι ρέει, άλλάζει.
Έπειδη ε'ίμε-&α δυσαρεστημέ
νοι με τη μη διάρκεια, δώσαμε
στι'-J μη διάρκεια μια διάρκεια,
καί γι' αύτό συνεχώς δημιουργού
με μια σύγχρουση μεταξύ τοϋ έ
αυτοϋ μας κα'ι τού περιδάλλον
τος. Τί εlναι αι•τό μέσα μας πού
ζητεί τή διάρκεια, την άσφάλεια,
κάτι πού {}ά έξακολουθήση;
Έάν άληθινά πιστεύατε κα'ι αi
σ-&ανόσαστε όλόχληρο τον έαυτό
σας σε μιά συνεχη αλλαγή, κάθε
στιγμή, τότε δεν {}ά ύπηρχε ποτε
μια στιγμή ασφάλειας, δεν {}ά
ύπηρχε ποτε μια στιγμή διάρ
κειας, μέσα στην άντίληψή σας.
' λλ' έπειδή ύπάρχει ή άντίληψη
της διαρκείας, άγωνιζόμεθα, άν
τιστεχόμεθα, δημιουργούμε τείχη
μεταξύ διάρκειας κα'ι μη διάρ
κειας.

158

1 Λ I Σ Ο Σ

'Έτσι, ή σύγκρουση υπαρχει
μεταξύ των άξιων πού αλλάζουν,
των περιστάσεων της ζωης, καί
�κείνου του «έαυτοιϋ μας», πού
γυρεύει εξακολούθ11ση. 'Εάν τό
κά{}ε τί αλλάζει, κα{}ώ; καί εμείς
οί ubιοι, τότε δεν ύπάρχει Χανέvα
πρόβλημα, καμμιά σύγκρουση.
Τότε δεν δπάρχεL ή αντίληψη της
συσσωρεύσεως, ή αντίληψη της
κοινωνικης τάξεως, της εθνικό
τητος, της φυλης, του γοήτρου
ώ; ατόμου η φυλης. 'Όλα ,% ·i"ι
σαν σε μιά ροή.
"Ετσι λοι.Jtόν, ή ερευνά μας συ
νίσταται στο τί εlναι αύτό πού ε
χει Π' στέ-ψει στη διάρ"Μ ια και γυ
ρFί•ει νά εξακολου{}ήση.
"Ας τό εξετάσωμε αυτό μέ νο
ημοσύνη καί κριτικό πνευμα καί
οχι από τrι ν αποψη των προλή
ψεων, των προσφιλών πίστεων,
3Fωριων, αντιλήψεων. "Ας μην
πούμε «ή πείρα μου λέει πώς ύ
πάρχει ή bιάρκεια και. γνωρίζω
πώς ύπάρχει κάτι τό διαρκές>>.
Ή πείρα Βασίζεται στην πα
ράδοση, στα λεγόμενα κάπο, ου
αλλου. Ή πείρα είναι χρωματι
σμένη από τό παρελ{}·όν. Π.χ. σας
� 1παν δτι ύπάρχει ενας Θεός.
Αύτό εγκαταστά{}ηκε μέσα στο
μυαλό σας και εγινf μια πρόλη
ψη. Ό νους σας είναι μπλεγμέ
νος από μιά tδέα, κι αύτή ή ιδέα
bιαιων ζει τον έαυτό της μέ διά
φορους τρόπους. Πιστεύοντας
πώς αύτ11 r1 ιδέα εl11αι ή πείρα
σας λέτε: «Άπέκ,τησα μια πεί
ρα».
Μ' αύτό δεν εl1•αι πείρα. Εlναι
μονάχα ενας περιορισμένος νσυς,
που δοα μ' ενα περιορισμένο τρό
πο. 'Ένας τέτοιος νοϋς, είναι &νί-
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κανος νά εξετάση. Λέει: «Άπέ
κ.τησα μια πείρα». εν εlναι δ
μως παρά ό νοιϋς πού άπλως ε
παναλαμοά.νει, πού αιχολουf>εί την
παράδοση, πού λέει: «Τό ακου
σα νά τό λένε, καί τό παραδέχο
μαι».
"Ας μή πούμε: «Καλά, ύπάρ
χFι ή διάρκεια» η «Δεν ύπάρχει
ή διάρκεια». Έάν εχετε μια {}ε
ωρία, μιά πίστη, εάν διαιρείτε
τον νοίi σας εις τον ανώτερον έ
αυτόν καί εις τον κατώτερον έαυ
τόν, και μέ δλα τά τεχνάσματα
γ,,αί, τίς απάτες του νου, καί ζη
τάτε καταφύγιο μέJσα στην πείρα
πού εχετε αποκτήσει, στα συμπε
ράσματα πού εχετε καταλήξει α
φού μελετήσατε αμέτρητα οιβλία
καί κάματε συγκριτικές μελέτες,
ώρισμένως τότε, αυτός ό νους ει
ναι ανίκανος, επειδή δεν είναι
παρά μονάχα προκατειλημμένος.
Γι' αύτό σ' εναν τέτοιο νου, ή ε
ρευνα δεν είναι παρά νά προσ{)έ_
τωμε &κόμη ιμιά σελίδα στο νεκρό
οιολίο των αναμνήσεων.
Για να ερευνήσετε πρέπει νά
bητε την τωρινή πραγματικόrτη
τα, καί νά μην πητε πώς Fίναι ή
ψυχή ό Θεός, ή αιώνια σπί{}α
πού ξαναγυρίζει στο Αιώνιο. Ή
{}ρησκευτική συστηματοποίηση η
ή ύλιστική συστηματοποίηση εί
ναι καί οί δυο τό 'ίδιο, μόνο με
bιαφορετική μορφή. Αυτός ό
νους δεν {}ά κατανοήση όλοκλη
ρωτικά ποϋ όδηγεί α-ί,τή ή ερευ
να.
Οί πείρες, οί γνώσεις, οί τά
σεις, οί επι{}υμίες, οί φόβοι, εχουν αναπτυ
αντιστα,
'ξει καποιαν
'
, '
ση, και εκείνο ΠΟΊJ λέγεται διαρ
Υ.ές, �κείνο πού {}έλει νά διαιω-
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ν�ση τόν έαmό του, είναι ή ιlντι
σταση, που την δνομά�ομε «'Ε
γώ». Αύτή ή αντίσταση χωρ'ζ�
ται, η μαλλον, για νά μπορέση
νά διαιωνισ{)η, χωρίζει τόν έαυτό
της στό ανώτερο και στό κατώη ρο, στό διαρκές" ·ιιαι στό μη διαρ_
κές, καί εξ αίτίας αύτου τοίι δια
χωρισμοίί δημιουργούνται αμέ
τρητες -θ-εωρίες, φόβοι, επανω
στους όποίους οί αν-θ-ρωποι ζοίι
νε καί εκμεταλλεύονται ό ενας τόl'
αλλον.
ύτό μέ τό όποίο πρέπει ν' ιlπασχολη{)·σίίμε
ε1ναι ή τωρινi1
rοραγματικότης. Έ'ίδαμε πώς δη
μιουργείται ή άντ'σταση κι αiΊ
τή 11 αντίσταση, με τις αναμνή
σεις, με την πείρα, μέ την επαφή,
με τις συσσωρεύσεις, δλο και πιο
πολυ σ μπυκνώνεται, δλο και πιο
πολύ εχει συνείδηση του εαυτοί,
της, και γι' αυτό {}έλει νά διαιω
νισ-θ-η, και γι' αυτό {)-έλει νά εξ
ακολ r υ3ήση. 'Η άντ' σταση είναι
τό «'Εσύ» και το• «'Εγώ», ό έαυ
τός μου και ό γείτονάς μου. Και
αύτη την αντίσταση την δνομά
ζομε ατομικότητα.
'Η προσαρ,μογή μεταςύ δύο
αντιστάσεων είναι εκείνο πού δ
νομάζομε σχέση πάνω στην ό
ποία βασίζονται ή 11{)ικη και δλα
τά α.λλα. 'Απ' αύτή την αντίστα
ση εχομε την 11θική, τη ν κοιν ω
νι•ιιή νομο-θ-εσία, τον ελεγχο, την
εξουσία του έvός πάνω στον α.λ
λον, καί εξ αιτ' ας αύτης της αν
τιστάσεως δεν ύπάρχει αγάπη.
εν εχομε μονάχα σύy,<ρουση
μεταξύ της διαρκούς αντιστάσε
ως του έαυτου καί του περιβάλ
λοντος, πού αλλάζει, άλλα επίσης
εχομε σύyιι.ρουση και ανάμεσα
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στά δύο μέρη της αντιστάσεως,
τό ανώτερο και το κατώτερο, τό
hιαρχές και τό μή διαρκές. Με
αλλα λόγια, δπου ύπάρχει αντί
σταση ύπάρχει και σύγκρουση,
Υαι σέ δλα αύτά στηρ'ζονται ή
1'j 3ιΎ.ή, οί κοινωνικές σχέσεις, ot
νόμοι. Και uπ' αi',τά γεννιέται ή
σύγκρουσ ή μας στις σχέσεις πού
εχομ� ό ενας μέ τον αλλον.
Λοιπόν, μέσα σ' αυτή την αντί
σταση ύπάρχει τίποτε το διαρκές;
Λύτό ψάχνομε νά βρούμε. Βλέπο 
μ� πω:; 1] αντίσταση μπορεί νά
hιαιωνίζη τον έαυτό της, με το
ονομα, μέ τι1ν κατοχή, μέ την α.
γνοια, μέ την πείρα. Είναι ενα
� ίbος αναπτύξεως. 'Η ατέλεια
μrοορεί νά εξακολσυθη. 'Αλλά αύ111 1Ί εξακολού&ηση δεν εΙναι ή
διάρκεια. Αύτή ή i ξακολού{}η.
ση F{ναι άπλως 1] διαιώνι
ση της συγκρούσεως.
Αύτο
πού όνομάζομε διάρκεια μέ
σα στην αντίσταση δεν είναι πα 
ρά ενα μονάχα τμημα της ίδιας
τη; αντιστάσεως, και συνεπώς ε
να μέρος της συγκρούσεως. 'Ε
πομένως, μέσα σ' αύτο δεν ύπάρ
χει διάρχεια. Σας παρακαλώ δητε
το αύτό. Βλέπομε τη μή διάρ
·ιεια, τr1ν αλλαγή γύρω μας. "O
λα κινοίίνται, άλλάζουν, ρέουν,
καί -θ-έλομε νά άνακαλύψωμε αν
ίπάρχη ή διάρκεια μέσα μας η
αν δεν ύπάρχη.
Τί είναι αύτο που γυρεύει τη
διάρκεια: Βλέπομε πώς είναι με 
ρ�κές tδιότητες, μερικά προτερή
ματα, πείρες, συσσωρεύσεις, που
εχουν αναπτύξει κάποιαν αντί
σταση. έν είναι τίποτε α.λλο πα
ρά συσσωρεύσεις των δσων μά
-θ-αμε. συσσώρευση αγάπης, επι-
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-θυμία νά μή χάσωμε τό πρόσωπο
πού αγαποuμε, συσσώρευση κά
ποιας πείρας, μα{rημάτων, προσ
πάθειας πώς {)ά επιτύχωμε, μερι
κών ανεκπλήρωτων επι-θυμιών.
Μ' αλλα λόγια, δπου ύπάρχει
ατέλεια εκεί ύπάρχει και ή επι
-θυμία γιά την εξακολούθηση, ή
όποία δημιουργεί την αντίσταση,
καί αυτ1) ή αντίσταση θεωρεί
τον έαυτό της σαν διάρκεια. Άλ.
λά κι' αυτό πού όνομάζομε άντί
σταση, πού γυρεύει τη διάρκεια,
κι αυτό επίσης άλλάζει. 'Επομέ
νως δεν ύπάρχει τίποτε τό διαρ
κές. ΕΙναι σαν τά γεγονότα πού
άλλάζουν, άλλάζουν, άλλάζουν.
'Έτσι δεν ύπάρχει τίποτε αλ
λο παρά άλλαγή. Μαζl καl ό νοϋς
και τό περιϋάλλον κ,αl οί άξίες
της ζωης. Αυτό πού νομίζαμε
πώς ήταν διαρκές, δεν είναι πρα
γματικά παρά ενα μέρος της μη
διάρκειας. μονάχα πού εχει ξε-

χωρ�σει τόv έαυτό του και εχει
πάρει τό ονομα εξακολού{rηση.
'Έτσι ή σύγκρουσή μας γίνεται
ενα εντελώς διαφορετικό πρό6λημα. 'Όχι μεταξύ μιας αντι
στάσεως εναντίον μιας αλλης αν
τιστάσεως, μεταξύ μιας άντιστά_
σεως και των άξιων που άλ
λάζουν και του περι6άλλοντος,
άλλα όλό--ι-ληρη ή ϋπαρξη ε1ναι
μιά συνεχής άλλαγή. Γι' αυτό
δεν ύπάρχει ουτε μια στιγμή ΠΟ'U
νά μπορούμ ε να εχωμε άπόκτη
ση, συσσώρευση, άποταμίεuση
κάποιας πείρας για κάποια μέλ
λουσα διόρθωση του έαυτοϋ μας.
"Αν τό 6λέπατε αυτό, όλόκλη.
ρη 11 σχέση τοϋ ένός με τόν αλλον
{}ά α\λαζε, οχι μονάχα μεταξυ ει
σενα και εμενα,
μεταξ'υ εσενα
:, , και'
τοϋ γείτονά σου, άλλα και με δ
λες τις αξίες και τα γεγονότα της
ζωης.
,

'
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Θάvα-ιος καιψυχη
Είπε τό Φάσμα στήν Ψυχή, πού εφευγε άnό τή ιωή:
- Θνητή, ίδέc: τή φριχτή τήν δψι μου· είμαι τό σκιάχτρο
των ψυχών έγώ, ό παντοδύναμοι:: Θάνατοc: καί παίρνω τίc: ψυ
χέc:, πού τίc: έΕουσιάιω καί τίc: ρίχνω σέ μιά σκοτεινή δβυσσο,
πού τή λένε «'Εκμηδένιση»!
Ή Ψυχή είπε:
- ΤΩ Θάνατε, έγώ σέ βλέπω μέ τ· άλλα μου τό μάτια.
πού λίγεc: όnό μδc: εχουν παρόμοια. Βλέπω μιό δλλη μορφή
σου, αύτή πού ταιριάιει σέ μένα. Πύρινα φτερωτό δλογα
φέρνουν ενα χρυσό δρμα πού nλησιάιει, είναι αύτό, πού θό
μέ nάn ψηλά, σ· ενα τόπο λουσμένο στό φωc:, πού τόν λένε
«'Αθανασία»!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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,

,

Κηρύyμα-ια αγαπης
ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ : Το τραγοϋδι τοu 'Άγνωστου
'Αδελφοu
'Έ,η μόνο κaί λι:γοοέι..ιδ:; π:!r1 Τόισο y:ά. το τcερ:εχδi\-1,ενο, δσο
μ-χ. , λλi, «,εδ». Είrνχ: το τpα.yού Υ.'Χί yιά τό-ι λυρισμό του, το τpα.
δι τής πχγκ,ο::�μίου άιδιελφόιτητος yο,ύlδ: !ΧUτο θά, επpιε-rοε δλbΥ),ηpο
τώ-ι ά.νθ,pώπων, πού τή-ι ύψώ'Ι'ει νά. wεpάση σ�-:ίς aελίδες του «'Ι
ποονω ά.πό . ρα.yμούς κα.ί συpμα λισου». 'Εδώ σ.ς ξεδ:αλέξω ----!ι..ν
-τ.οπλέιyψmα πα.τρίιδων κ.σλ έm: κα.ί εΙναι δύaκολο-- ¾vνέα. σειδiερμί'ιδiων.
ρές:
"Ας δώσοομε στά ,rταιδικά χέρια
ενα στιλ'!fVό άστρο
ας στείιλοομε στίς καρδιές των κ.οριτσιων
ιμιάν άχτίδα ηλιου
ας στολίσοομε τά ,τρόσωrrτα των μα:ννάδων
μέ χαιμόγελα
σ
ας ρίξα.ψε στό α,τειρ
τ' άρρωστα ,τάβη καί τό μϊσος τοϋ χαιμοϋ
κι' ας άγκαλιαστοϋμε . .

ΣΟΦΙΛΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Ή αλλη γεύση
α.
ν
η εν
'Από τ-r1 ν Θωσα.ιλaνικ.η, μά; εpσ�tή εm�ή μJ ς� ά.γσ.π . Γ ;χ0-α.ι ή συλ1 λοyή α:ιηή. Κα.ί ή «α,λ- ν1
κ.ωr:ιεpσ., ή -α.σις τη; 'Π'IΕUΙJι!Χ'ttΚ.0λη γεύση» φαίνεται ,νά. ίνα: ή -:rr-,o; στή ζωή. Στην «'Ανα.6ά.1υα.ιλα.ιά. ΥJαJί ή οο1ώ1,1:α., ,μά. τό1:Jο ξέ- πτιση» yράιψει:
0

Θεέ μου, τό «ο' άγα,τω» ,τού μας δώρησες
'Α,τ' την άκέρια 'Αγά,τ η Σοο, εγιινε λασττη.
Έλατε σκιές, έκλι,ταρηστε τόν &γιον ί!.ρωτα,
Ν ά !<;αΤεGεϊ ξοwά μέσ' ά,τ' τά δνειρα_
Μά wρωτα τρέξτε, σέ γάργαρες ,τηγές.
'Εξαγνιστητε.
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ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥ : Πορεία στο φως
Ή ιποpε<Uα, ει',Ιαι ψυχ ιr,<.,ή,, διότι Συμ,πr:ι.θη,τιΥ.ά., οχι γιά. τhν πό�ιο
δ πο,.ητής εχει χάJσει το φως του που' πφ
'
;,•)λ'a γιια
' την
' τε'
, :εχου
,ν, υ:,.
&πο ",Ι,εα;ρα.ς ·ήλ:rιJ11α,ς. Ή rπι. κ.ρ1r:ι Χ ιη. 'Α1κοοσ.τε ΠΙWς τρα.rουδωει το
Χιαί ή ά.ποyοήr�ευο:ς ξΙΖχ ειλίζε,: & δ :ψ:χτιrι()ο rπερι,στcι.τιΥ.ό':
,
ρ,
rπο τοc συ,\.J.ιro:-ιJθlY)rt�Yh- 7νΟ:ή\.)hιtΡ:.
Κουραστηι,α τιολυ κυνηyωντας τον ηλιο
Παιδακι ά:μολευτο
στα yερια της ξεγνοιασιάς ιο αστειρι κρατώντας
ξατησω του .Ξτpεξα
κυνη,yωντας το σε yΕJλαστες τι:εδιάδες.
Κι' ά:pιyοτερα,
συντφοψια μέ τα -τρωτα ζι,.,ηφορα της ιcφη(!,ειας ,<αμοyελα
να το ά:γyίξω προοm:αθησα
Και σnϊc άκ.μnς μου τα χρονια, νομισα
πως -καnτοια ά:χτιδα του άiκρι(!,ή καί άνιμελη
φανταχτερή της ,καρας �ταλοόδα
την καρ&ια μου έφλοyισε
με τον άγιο της ί.λπιδαι; τιυρσο Ι
'Α). λα uό\-ο το νομισα ι
Γιατι ,ιαντα άναμεσα σF. uε και στόν ηλιο
ενα συV\-εφο προ(!,α;λε
Ενα συννεφο μαϋρο, άναλyητο
rη λα.ιταρα μου έμτιοδίζοντας
να ζεστανη τά παyQμενα της μεΛη.

1 στον μ.z
Ώστόσο όπάιρχει μέ1σχ
rά.'λο π fJ.νο ·ή Ε ΥJCψtέpησις ·;.α,ί ή
προισιδοr,<,ία, rιoc ,, χ,άJπο10,ν l\{ά. η,, ...

Χαρα σ' αυτον
που της δοκιμασιας το βcφυ σταυρο στους ώμους του σηκώνει
Κι' α1κquη μεγαλύτερη χαρά σ' αύ,rον
που το ,<α.μοyελο τοϋ νικ.η,rη
στα χειiη του τα yηινα ά�νθιζ0ι

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ: Ποιητικες μορφές
Ό '("ιω1:πος πzζογρά.κ:ρος '¼Χ'ί να,: ο,:ε, �σδυιτ:ιrι.,'ή. 'Αλλά. το μ,εγα
δ1οχ,ιψ0'(1pά.:.pος μάς 1νpασψέ.pzι τίς λιύιτzρο χά.ρισμ,α το:υ βι6λίου α,υ,,Mop iς,> του Κρυστά.λλη, 1Χίίί
του, CΓ'ΙJΌάς, βέιf5αι�α, ΙΥJΙΧ.ί ΜΟ τή'ί
Άπάστο,λου Μ:χ,1.ιιμέ,λη, του l\ιf,χ.ρ:
1
-νοο ΣιγούροcJ, του Στέλιου Σπz- y.Λ :χrψυ1pαιηrτα., εινcr,ι ,1 εγ;κα,ρυ:α
ρά.ντσ:7,, κ.aί ούο <·ήσσόνωιΙ'> πc;:η- yνωpιμ:α, μi, -αούς ΙΙ.Οι'Υj\τάς, τήν
τωv : του Κώτ.α, Φpχ
, γκ.ισκ.ά.ιτΟJ ζωrι τους -Υ.σ.ί τήν πο,ίησί
: τους.
Χιοοί του Σ-αέρyιου Σκ::αιδά.
Δέ:ν 1εΙ'ία,ι μιά. -στ·εrr·ιη -κρι�ιrJΙ,ή,
Ή κ,ρίσ:ς γιά. το ερy
, ον τους εί- &ηά. ,μια. 1 θ1ερμή rιtpοσέγγ�σις.
1
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ΣΩΚΡ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ: 'Εκκλησία καί πνευματισμός
Ό σuπραιφεύς, έκ των rπρω 'Ιία.;». Ό σuγγραψεύς προ6α.ίγει
τερ--rα.των της νεοσυισrcάJτου Άδελ �τι 1Όεpα.ιτέρω λέγ,ων δτι «δ'έv ό
φmη, τος «Άρ,:.τή», ά.ντι"Κρούιειι την πά.pχιε: iN Έλλά.δι ένσυν1είδηjt,σς
τιελευrααDωι:; ό'!tοστ ριιχθιείCJJαν α.πο
ριστι!Χlνικγ; Π'Ιευμα.τuστιική ΚJίνηr
ψιν οτι δ ΠνεuμοοτιCJJμός είνα.: rοεινά ό:pέλη Υ,αλ ΕΥ4Uετα.λιλευιομΑ
«θρηισκιεία.». ΕΙ,ν,αι --"(ipά,φει - «rι νωγ τή,ν ά.μά.θεια.ν κα.ί την εύπ.ι
σU"Ιέ.νωισις Θ,ε,ίου,
Ι χ,α.1. ά.vθρωπίνου, σις δμ/2,οω'V η ά.rτ6,μων» κα.ί οτ,ι ή
είναι 1μίια. κλιε1.ς διωrοερά.σεως τοϋ δρ&,α;:ς t(J)'i δια.ψόρων rψyα.•ιώ
ώγνώστοο ,π.pός τά yνώριμα., εί :!ΘW"i ά.ποrt1ελεί «παιρωδίωι Η γ,ω.
γ αι, εν ά.έρ:•;ον βαή1θημα, ,μία. θ1Ζ-ί μα.τι 01ιwϋ».
γ.ή προστ�α.γή, τvλήρης ά.λ-r:Gε:ων,
' λλά, ά.rπό τοϋ ση,μιείου α.υrcοϋ
πού εχοUΙν διϋλ:στ:Υ.ώς δεχθη την μέχρι τοϋ νά χ,α.ταδικαισθιη ό
γόνψαv Χριιστιαν�κ+,ν ευλογίαν Π·�ευμα.τι:,μό; ώς ιδέα γενιοcως,
τοϋ Ε υιρ:ιοο, οστις, έξ άntρa:1,μιΞ !JΠάψχει iπόστασ:ς, λιέγει. Κα.ι
τρήrτου, ά.γάιπης προς τον α.νθ,pω y:(Χ ·ιά ύποστ.ηρίξη τά.ς α-π6ψ€:ς
πον, σuνεχίlζιει τό εργοv Του δι' του y,ιχ,τα.φεύγει στο γνώριμο εδα
άJδιασποοσιrου, -m.ί άntραχ,α,λύπτου φος τοϋ συγγρά,μ.μα,τος τοϋ πα.τιρός
ε '1 α.νοιγΊ) ο του Κύρκα Δημαράτοο, τοϋ ιn.
ιλ.'ΠΟΙ'ι<ια.λυ'φεως... ωστι
υ
πέπλος της γνώσεως χ,αί ν' iκού ι-! 'ηyη,τοϋ τοϋ Π'Χ.'Ιεπtιm:ημ,[ου Ά
σωμεν ολοι τήv Θειίια.ν μελωδία•�». θψιί)ν fiιχ,ναy. Γtωτ.οπούλου χ,α,ί
'Άρα., μ&α. άιπα.σχόληισις ά.πόιλυ είς αύτάις τάς Γραιψά,;. Το ιiξιο
τα. σιυ1.Lψ'ΙJή:; προς τον Χριιστια·ιι λ�ώτ�ρον σημ�ίον τοϋ ,βιολίbυ
σμόιν, ύrιτό -r:όν ορον, ομως, οτι ά. ειν,α.ι οτι προτιει1νιει δ ημοοια..ν σu
:JΥ.εΙτα.ι κιατά τον πριέnrοντα. τρό ζ ήτησt'Ι ά.ντιλεκτtκήν, πpα.yμια.
πού εΙΥα.ι σύμφ ω•;ον προς την ά.
ΠΟ'Ι. Δ :όrτ: δ κ. Δημ,ά.ρια.τος σwεύ
δει ·ιά w,νίιση δτι το πλείστον των λη1θιγή'i -rονειυμ,α.τtκότ'Υj\'tα., μή πα.
μέντιουμ, άJσχολουμέ"Ιων διά- τα- ραδ�χομέ\νην τόν δ<>γiμα.τι:;μ.ό•ι έπί
7'::α.ν, :.ίνια.ι «πληyή της κc,:νω- -:;ίr;υiδ'ήποτ,ε θέματος.
1

1
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ΦΑΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: 'Αστροπελέκια
Στοχασμών
Πομπώl&ης δ τίτλος. Κα.ί οίχως νη, ά.π' ταν ήλιο πού πά.εt ·/ ά.γ
κ.άιλυψι. Σ«ν νά εΙναιι ενα. 1έξώ κα1λtοοση ;»
'Έχ,ει ή ποιήrtpυα. μια. πλούσια.
ψυλλιο οcλλης συλ, λαγ ης.
�, Ε'i'α. ά.ΠΟ τά, πρώτα. ΠΟt Υ,ψΧ,- εκ.φρα.στικότητσ,, ά.)Jλσ, εκεί δπου
.,�
,
.Ji
,,
το θέψχ, ε"Χ:Ξt κά.1vοι1Χ Lδια.ίτtερη
εςο,1 πot'Yj\'tptα.
τα., το, « υρtο»,
μολοy,ε ίτ'α.ι οτ: της &.pέ(fει «δ Ζ πνευμια.τιYJrJtηtα. δεγ διεισδύει -κ/4σιος δρόμος, τό γνωστό �ον011tά..τt, τω, ά.ιπό την έπtφάv,ΞJtα.. Σαι «Φα.ν
το σί"(Όυρ,ο ¾t>pιo». Ποϋ λοιπόν τά τάJσιμ(l.'tlα» λ.χ. ά,πωθύ'ιlετα.t στίς
άιστpΟ'Πlελέ.κ::χ; Μήπως ιστί:; συ σκ.ιές πού κ,υγ.λοφοροϋν στά. δω
στά.σεt προς •ιοά.ποιον Χίwπυ, οτι μάιτ:α τωγ -rοv,ωμ.αιτι:πω ι: «Μιλη
<�θά μεί"i'Ύ) με την "/4Ιαιρδιά. κ.αμμέ- στz μ;α.ς yιά. το ό,περπέφα.ν, ε.κεί
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πού δ χρbνιας μιετριέτα: με τούς
αJίω�ες... βο'Υ)Ιθηστε μ,e1,ς νά, 1σάς
γι�ωρ!Ισοφe, β�θη1mε μιιχ.ς νά. σαι;
ά:y'γ1bξουιμε» κλ-rο. Μερικιές φορές

εχ,ει μ,ιά. σ-ι.,α,ιότηt1α, αrοως στήν
«Γένν-ηση», πού άιρχ,ίζει έπιτc;,,-χ,τι
κά:
«Γαν6.τισΞ, α.π,ιστ,ε, σ.π.όφε.»...

ΜΙΜΗ ΓΑΛΗΝΟΥ: 'Ηχηρά κι'
Κοινωινικά. τά. ένδ:α,ψέιpοιντιχ. της
01υλλαγης. Τό Β:ετνά.μ., ή ά.yων�α,
τοϋ 100λέιμου, ή ά,νεργίια, ή προσ-

άπόηχα
δοκία, (άιrοό αJίώνων ! ) γιά λiίΎη
σ;y1θ1ρωπιά,. Koot κή,pυ'Υiμια. ά.γώ*'ς:

Στης γνώσης την ά:pμα.τωσιά δέ φτάνει νά ζωθείς
καί νά κλειστείς στοu άτομιΟΙμοu τά γρανιτένια κάστρα
μες στη ζωή ν' άyωνιστείς καί σύ νά λαι!,ωθείς
τί ατμα θέλει Μ • δ άνθός ν' άνυψωθεί πρός τ' άστρα.

Τό κryριημα, α,υτό -rοαί,ρ,νει
ποι-ητιrχ,ό τόινο, μ,έ σύ μ ι6ολο τήy

μυγδ1e..1 .λ:ά.:

... στη χειμωνιά μονάχη κι' άνθισμένη
μήτε λσyιάζει τό βοριά, μήτε ζητάει ά:πανaμιά
μά μάχεται μέ τά στοιχειά καί πιό πολύ όμορφαίνει.

'Από τά. ώρα,ιόιτερα ποιήμ.α-τα,
τό ά.φιεpωμένο στόν «σκωρτ:ά»,
πού α;y, καί ά,{Jλητή πρώτο στή
ζωή, δ1έν ,εΙ δiε ιrοουιθενά. τόν συμ6αλι"Κ,() του· ά.νδp�ά.ντα.
"Οοο γ'ιά. τό «" Αν...» (α.y 8λ ο ι οί α.νθ,pωιrοο: του κδσμ.ου
1

κρατοϋ:JΙα'Ι κλάR}ο έλια.ς κ..λ.π.),
εύγΙεΥι'Κι6, ιiλλά. &rπ αμα..κ.pυισμένο
wα,pα1σ6.γγα,ς ά.πό τήν πριιχ.γμ.ατι
Υmψιχ., tOOIO t'ηΥ l1μψα.Υή, οσο,y
Υοαί τήν ά.m:ό-κ.ρυψη1, yιά. την έξέ
λιξι των ο'ιtοrtή,τωιν.
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Παραινέσεις yιά έpδόλια
('Συνειδησιακός διάλογος)
Μιά φωνή
"Αλλη φωνή
Πολλές φ,ωνές
"Αλλη φωνή
Μιά φωνή
'Άλλη φωνή

Μια φωνή
,. /\) \η φωνή
, Αλλη φωνή

'Εμ�ολιασθείτε κατά της εύλοyιας καί τη
πανούκλας.
Γέμισαν δλοι οί χωροι ά-ττό 1ττώματα άνθρώ
πων καί κτηι,ων.
Κτηνων καί άνθρώπων.
Δυνάμεις αστρικές εχουν δλα τα 1ττώματα.
"Ας τα κά�νουμε φωτιά λοιπόν.
(Φωτιά στη φωτιά!)
Δεν εχουμε καιρό. '1 δού, οί σφαίρες πάνω
μας περνουνε. Παντου δ λαΜρινθος των σφαι
ρων, δλων των �λημάτων. Γέμισαν τό: σπίτια,
τα καθίσματα, τα τραπέζια δ,τι είναι άκόμη
ορθιο γέμισαν άπό �λήματα, για να φτάσει
την ίσοπέδωση.
Έ,δω πού καγχάζουν οί πολεμικές Μ[
δες, yελουσαν άλλοτε ιταιδuά.
Έ�δω είναι δ θρόνος των �ασιλέων μας.
Γεμάτος σκόνη άπό την πεσμένην όροφή.
Κάθ,ο,μαι στό θρόνο των �ασιλέω μας
Τή σκόνη τους ύπερασπίζω.
Νά, πάλιν ά-ττοσύρομαι άπό του θρόνου τήν
τοποθεσία.
Κι' ενας άλλος, δ πολJέμιος τώρα κάθεται
Μα έyώ θέλω πάλι να καθίσω στονκατεστραμ
μένον ά-ττό την πολεμική αφή θρόνο των ά ρ
χαίων <:ιασιλέων μας, δπου κοψουνται
yιό:
πανταrεινό: στους κήπους των
άνακτό,ρ ων
τους.

. -\λλη ίp.J)ιtη

Στων ανακτόρων τους τούς κήπους.

Μ�ό: φωνή

Στήνω τη σημαία ,μου στ,ό φρούριο της νίκης
μου.
Κ·άποιος ξέσχισε τη σημαία μου;
Σηκωστε τη σημαία μας στό φρούριο
· της νί
Ικης μας.

"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή
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Μιά φωνή
"Αλλη φωνή

"Αλλη φωνή
'Άλλη φωνr
Πολλες φωνές
Μιό: φωνή
· Αλλη φωνή
Πολλές φωνές
Μιό: φωνή
"Αλλη φωνή
"Αλλη φωνή

'Άλλη φωνή

1 Λ I ΣΟ Σ

1971

Μιά σφαιρα τιοϋ έχθροϋ εκσψε τό σχοινί της
επαρσης καί ή σημαία μας δε λειτουργεί.
Άvεl!ιαστε, άvεl!ιαστε, σας λέω τη σημαία μα:;
στης νίκης μας τό φρούριο.
Τη σημαία μας άνεl!ιίiστε πάνω στό φρού
ριο, οπου στό: θεμέλια κοιμωvται οί Ι!ιασιλεις
μας.
'Έμεινες ησυχος. Νά, άvεl!ιάζω πάλι τή σημαία
μας.
Μά έσύ έσκοτώθης.
'Έγινες όλόκληρος μιά σημαία πληγωμένη.
'Όλοι μας ε'ίμαστε ση�.αίες της μάχης Ι!ιαρε
μένες.
Δέν ύπάρχουv τρόφιμα.
Δέν ύπάρχει νερό.
Δ-έv ύπάρχουν τρόφιμα πουθενά,
Πουθεν ά δέν ύπάρχει νερό;
Σέ λίy,ο θά 'χουμε πάλι σφαίρες.
Τρόφιμα καί νερό. Σε λίγο.
Σέ λίγο;
Δέν ύπάρχουν σπίτια νά κατοικήσουμε,
Δέ θυμόμαστε αν ύπάρχουv κρεl!ιl!ιάτια.
Γιά νό: πλαyιάζουμε, vά μας yεννουν καί
νό: γεννιόμαστε.
Μαθαίνουμε πως οί άνθρωποι πεθαίνουν.

Μιό: φωνή
"ι\}.λη φωνή
Μιό: φωvf:

Δέν ύπάρχουν σπίτια.
Δέν ύπάρχει γέννηση.
'Υπάρχουν μόνο πολεμοφόδια.
Καί συρματοπλέγματα παvτοϋ.

Μακρινή φωνή

Μό,,οι σας κάνατε τόν κόσμο ενα συρματό
πλεγμα.
Έμl!ιολιασθείτε λσιπόv έναντίον της πα
ραφροσύνης σας.
'Ε μι!ιολιασθείτε.
'Απ· την κακία 'καί τον άνΘρωπσν όφείλουμε
νά έμι!ιαλιασθουμε.
Κι άπό την έλευθερία μας.
Κι άπό την Μρη μας.
f( ι από τή Ι!ιία.

Μιά φωνή
'Άλλη φωνή
'Άλλη φωνή
'Άλλη φωνή

1971

Μιά φωνή

"Λλλη φωvΥJ
"Λλλη φωνή
Μια φωνή
,V..ια φωνή
"Λλλη ψω"ή
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Τώρα κάθομαι στό θρόνο του ι!JασιλJέα μας.
Παριστάνω τό ι!Jασιλέα, ένω ή ,τολιτεία
Δεν εχει τρόφιμα καl νερό, κατοικίες δεν
εχει καl δρόμους.
'Έχει μόνον συρματο,τλέyματα.
Καl νεκρούς χωρlς υπεράσ,τιση.
Ό ανθρωπος είναι άμαρτία.
Ή γέννηση εΙναι άμαρτία.
Δεν υπάρχουν ανθρωποι μόνον.
Σ υρματοπλέyματα παντοΟ, παντοϋ, ,ταν.
του.

('Ένας αvθρωπος ,ταπαyάλσς σε μια κλούι!>α κλεισμένος).
Μια λέξη μαθαίνουμε συχνα «άp1tάζω».
Μ' αύτην αποκρινόμαστε ούσιαστικα σε
ο,τι μας ρωτοΟνε «άρπάζω».
Λύτη τρέχει πάνω στα χείλη μας, αύτη
σέρνεται στα χείλη μας.
Καl κάτω απ' δ'"λες μας τlς λέξεις «άρπά
ζω».
Λύτη κάθε σκέψη εύyενι1κη καl μη σαν
τεϊχος περι�άλλει.
Καθώς σκληρό περίι!>λημα φυλάγει τιόv
καρπό ετσι κάθε καρπός 'ά:νθρώπιvος συγκεν
τρώνεται στο κέλυψος
του «άρπάζω», στο
σκληρό αύτο κlέ'λυψος του «άρ-ττάζω».
Μο::1φινη ψωνή

Σ παστε λοι-ττοv αύτο το απαίσιο της ένοχης
μας τό κέλυψος.

"Λλλη ψωνή

Λύτη τη λέξη την εχουμε τόσο -πολύ διδαχθεϊ
σα vαχουμε μαζl μ' αύτην ολοι μας yεvνηθεϊ·
μ' αυτό τό ά:νόσιο ρημα «άρ-ττάζω»,
τόσο εχουμε ολοι μας μικροί, μεγάλοι έyκι
ι!Jωτισθεϊ, ωστε να μη διαφέρουμε αιτο ενα
πλούσιο σε στολη
καl δυιλατοv ξεψωνητόν ά:στεϊον -τταιrαyάλο.
(Μπαίνει ενας τυψλός).
Δεν ακούω τίποτε ολα είναι άδιάψcψα, οπως
ή μέρα καl ή νύχτα.
Τό ραι!>δί μου ώστόσο είναι καλό, πολυ
καλό, πολύ δδηyητικό είναι τό ραι!>δί μου.
Πιστός μ' ά:κολουθεϊ ό καλός του ηχος.
Με τόσα χτυπήματα ι!>ρίσκομαι έδω,

Τυψλός
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Μέ τόσα χτιmήματα (3ρίσκομαι έκεΊ·
Μό: τώρα τα μετρημένα μου χτυ-π:ήματα
δέ συναντοϋν κανένα σπ(τι
κανένα κε<pαλόσκαλο νά τό άνε, (3ω,
νό: κατε{9ω, νά γύρω, νά πλαγιάσω.
Καταργήθηκαν τα πάντα έδω.
Τό: χτυπήματά μου άδεια πάνω σέ πτώματα.
Άνε(3αίνω, κατε(3αίνω 'κλίμακες άτιό πτώματα
κι εtναι πολυ δύσκολο, πολυ κουραστικο κι
άπό αύτή τή μονότονη νύχτα των ματιων μου
νό: κατε(3αίνω, ν' άνε(3αίνω κλίμακες άτιο
πτώματα.
Σιέ (3ουνό: άτιό πτώματα έyώ ενας τυψλός
όρει(3άτης νά ό.ρει(3ατω.
Έμ(3ολιασθεϊτε κατά της -π:αραψροσύνης
έναντίον του φΜου έμ(3ολιασθε'ιτε.
Ε.ίχα ενα αλοyιο τήν πεδιάδα νά καλ-π:άζω,
τήν -π:λούσιά της τήν fκταση είχα ενα άλογο
yιό: νά την δαμάζω.
Τ' άλογό μου τώρα τό σκότωσα,
Τό άλογό μου τώρα τό εχω σκοτωμένο·
yιό: νό: Θρέψω τήν πείνα μου.
Είχα ενα σιωλl -π:ιστό, πολυ πιστο
είχα κά-π:οτε ενα σκυλl
καl τό σκότωσα, τώρα το εχω σκοτωμιένο
yιό: νά θρέψω τήν πείνα μου. Μάταια,
γιατί τώρα ξαφνικα -rnoύ πείνασα τή μεγαλύ
τερή μου πτείνα
διόλου δέν -π:εινω, διόλου μέσα στα έρείπια
καθόλου δέν πεινω.
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Σαγόνιάν8ρώπου
5 έι<ατομ. έτών

Στην Κένυ.α, εόpέιθη εn τμημα.
άπό σ.α/'(δνι, πού φα.( 'ΙΞται νά α.1ξάγη τ+,ν Ιδι:ά, .ρr,<Jεια της ίστ:ορία.ς
τού ά.νt1ρώπιοu κ,α;τά 5.000.000
Χ!ρόv:1α.. 0( έπ:στημο·ιες πσύ τό
,
' φ
,
οο ΞΧια.λυ α.ν, π,στευουν ιΎι:ι τ:ο
σα.yόγ: α&tό ά. ν,τ;ι προσtι)ιΠΙεόz: τό
πα.λ�w:ό-οερο μέ'λος της &.νθρ,ωrπί
Υ'Υj1; ΟίΚ'Ο"('Ξ'),Ε[α..ς ΠOlJ εχε: βpε,θη
μέχρι τώρα. Υ,α..l οοολαγίζου·ι δτι
ή ήλιy/lα. wυ εί•ια.: τrχιλάχ:r:πο·ι
διπλ�άισu:χ. άmό τό &.μέ.σως προη;
yούμενον εϋρηr,.tια , ενα. Υ,όr..ιικα..λο ΙΧ
π·ό wν ά.yκ.ωνα.. πού βρέ,&ηrι,ε στην
ϊδι1α. -ινε,ρ:οχή της ' ψρ:rι.ης τό
1966.
Ή πpόσψα.τη α..ύτή ά.να..'Κιά.λυφ:ς
πιστ�εύlzτα.ι οτι 1θχ
' όδ ηγήση στή·ι
επα.νzξέτmι ώρ:σ:μένων βm, κ.ων
θφάτω,ν σ'Χ'ετιιyJ?ι. μιέ τ+,ν έξέλ:ξι
ταί} ά.11ι1θ'p,ώΠ''JΙ\J. Λ&yου χlι.p:·1, τό
εϋρη"J.α α..υτό αποτελιεί ενδ<ε:ξι, οτι
-� εξιbλιξις του 1-·ι'l}ρώπου ά.pχ·rσε
κατά τή•ι πλε:ό·..ια..ινο ΠΙερίc.δο, πού
&ρχ:σε πρlν &-ινό 13 έκ.α..τομμύpια.
χρό•ι:ι:χ.
�Προηryc,υμένως, έπικ,p,α.του,:!Ιε ή
άσι-οφ·ς δτ: ό ωύισ,ψ1,λ:m:ίiθ κο; ε
ξ,ελ ί�χίθ-ηκ,ε 'XJU'P: ως Χια.τ ά �+, ν έ�πο
:..ιέ νη περι:οδο, τήν Πλιεισttό,χ,α.ι'Ι'Ο,
πού α.pχισε πρlν δύο έχια.τομ.μύρ•α
χpόιγι�α; κ.αl είlε γιά χα.ρα:κ,τηρι(f

�

στ:κό -r,:;; την έξάπλωσι κα.ί -ή'Ι
ύιποχώρφι τω•; παιγετώ,vωιν.
Ή ά.νια.1κ.άλυψις α..ύτ:ή κι.χlλύιπτ,ε ι
ε:rοίση; ε νι:χ. μέρος του κε·ιου άvά
μεσ'Χ στό·ι α..ύστpl'J..λ1!:iιπί1θηικ,ο κ,αί
τό Ράψχ, - π�θψ...ο, τόν πιθηrιιά:1Βpωπο οηλαιοή, πού εζφε πρίν
14.000.000 χρδν:α.. ΠΙΞpίπου -κ,α..ί
φα.ί·Λετ,α.: νά ετ•ια.ι ό Τ::ό -w.θωιός
πρ&γογο; wϋ ά.1νθpώπσυ.
1

Ό Ντάγι<λας Μπέϊντερ
περi μετενσαρκώσεως

Ό διάι:J :Lo:;; πιλό·ω:;; τοϋ Β'
ΙL'Χ."('Υ,οσμ:Ι:ιυ πολέ:1ου, φηια..yός
Ντά.γΥ-λσ:; Μπέη-ι τιφ εpωτήtθηr..ιε
τzλ�υτα;:ω; τί π1:σιτεύε: γιά «-ά
μετ?: &α·ιατο-ι".
�Πι:1τεύω, είπε, δτ•. δ α·ιθp·ω
πο; ξχ-;α.γυρ(ζει. 'Όχ:, κατ' ά.
νά.y κην, ΙΠ'pοκειμέινου π.χ. y:ά μέ
'_:�, ,σ�ν τ:ά.γ-�λσ:;�. Μπέ,:1 ·1'tlψ; &,λι.α. δεν πι:ηευω οτ: πας Υ;'Χ.ι τε
λε:ώ·ιs�:ς. Δ>lν εχω κά11ε: σ'Jζητ:ή
σει:;; y:ά την «α.λλη ζωή» m.ί δέ•ι
ξέρω, ΗΗ μοϋ :p7.ί'Ιετα.ι παp6:λο
γη ή α.ποψις, πού δ:1α.1tυntώ'1ου�ι
μεp:Υ,ο:, δ,: Η·ι σ' α.ύτή τή ζωή
περνά.; τρομερά., :πή·ι οολλη fΙά
περνάς π,φ:ΙψΥjΙμ'Χ.. 'Εyώ ά·1τ:1μJΖ
τωπ:1ζω �ήν ΠΙερ:rπτ,ωσι, σά•ι θά
ψύγω, vά πά.pω ε''Χ'Ι ϋπνσ 2.000
'
zτω-;
, - ·,<,::ι.,ι' w,,' ξα,,�α.γv,ρ:σω.
Τήγ συ,γέr.ευξ: επ,α.φvε, yισ.
την ά.γγλικ.ή τηλιεόp,'Χισι, ό Σ>τέ-
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φαινο; Χωοκιν:ΚJΥ, δ όποίο; πα.ρΞ
τήρφε:
-Κα.ί οέ,,ι 'Ια:ά.ζιΞΙσcιι: γ•:ΙΧ τού;
δικού; σαυ. ουτz γιχ τόν &α.υιτ-ό
σου; Λύτή ή lοέ7, έ·ιός UΠ"IOU 2.
000 έτων εί'Ι'α.ι τρομ-χ..κτ:κή.
--"Οχι, εκ.τός χ·ι 'Κl(Χμθ,σ?..: εν
συνε:δήτ,ω;. ' λλά,, δτα.ν κοιμ
, α.
-:,α.ι, δεν τό γνωρίζεις. Λο:πό·ι, τά.
2 .000 χρόv,ιχ εί·ηι σχν τό &ναι
yοκ.λε1 σ:,μο των βλιεφάρων. Π:
στεύω ο,;,: θχ ξα'Ισ,ρl:Jωμ,
, ε, l�πως ε
χομε ύπά,ρξ,�ι κα.ί cί,λλσt1Ξ. Τυχχί
'ΙΞ: �ψ'Κιες cpopες '1% μάς κ,υpι
εύεt ε'Ια α.ϊσθημ:χ. οτ: "!krooιo'I τό
Π'> Υ) •ιtά'ΠΟ:Ο'Ι <Χ'Ιθpωπο τό I εχο
!.1.-':: ίδη κ:χ.ί αλ,λατε, πρ&γμ,α. πού
Εέpομιε δτι δέν συ�ιέοη σ' sΥJύτή τή
ζωή.

Ό Μοντγι<όμερυ
καί oi ϋμνοι

Ό σψ:χ.τά.ρχης ύπnό,μr1 ,:: ΜοΨ�
γκό:.ι.φυ, ε'Ι7,ς άπό τ,:;•'J; μεγάλου;
ηρωα.; του Β · Π7,γ�οσμί�υ πολέ
, τ ή, θ
:.ιου, εpωl ψ,ε y:α. τοο; θρr;
σχευτικ,ού; ϋμvους. Άπήντηισε δ
τ:, κα.τά -:ήν γνώμηι'Ι του, δέ·ι rι.'Ι
-:,:χ.mΟΙκpί1νο'Ιαι & ά.ληθινά &νθρώ
,:,: '/α. 7. uaiθ �μ,α.τα..
-ΈΙΠί πα.p7.ΙΟΙΞ:γμ,m:, είwε, δ
�μνος «'Ώ, Π:χ.ρm,ε:01ε, πόσο σέ
λ:χ.χτα.ρω !,,_ τομJ�ζω δτ έϊ(Jείνο
πού λια,χτ::ψοίiμε &ληθι'Ιά εί'Ι:χ.ι ,•ιά
μεί'νουιμ,ε έδω δσο γίνεται π:ό πο
λύ. Καί ε'Ισ..:; γ"Ιήσιος τω'Ι α.ίdθη
:1,ώτι.ιw μ,α.ς ϋμ .Ψ>; 0ά sλιεγιε: «'Ώ,
[1j7.,ράJδε:1σε, εχω ε'Ι7.. μα.γα.ζά-χι
"
"
,'
' πα,pΙ7.1':::::Ι(.JCΧ/'ιtt,
ι .:, 'Ιεt το
κ.7..ι' οσο
θα.βγ7.
θεlλα. νά. Ι.ΙJείνω έ,δω, έδιί> !».
1:

Ή 'Ιταλία ι<αi
ή θανατιι< ή ποινή

Ή ίτα.λ:κή Κυοέρν-ηισις προ":
θ,z.τα,ι νά. όπο6άλη πpότα.σι εις τά

'Η'Ιωιμένα "1Dθ νη γιά τήν κ.α,τά,ρ
γφι της θα.νσ.τ,κης πο:νης εlς δ
λ6,,),ηρο -όν κόσμο, ·ι.ατιόrπ:ν της
προ,σφά.-του μετ17.τp011tης των π:η
·1ω·1 τοο 017,'Ιά-του ώρισμέ'Ι'ωι'Ι κρ1.
τουμένω'Ι ε1; τήν Ίσ'ΙtαΝ�α, κ7..ί
τή'Ι 106:ιετ:·ι.ή 'Ένω:;ι.
Ώς γνωστό·�, ,εις τή'Ι '[-τσ,λία. -ή
ποινή του ,θ1.νά:του Υ..σ.τη,ρryήθη, ε- ε.·ι
' .) ' β αυ' -φ- μι:ιτ,;ι, ξ'υ, η' ιτσ..ΛtΚΥj
Ίω,
λή έξ,ετά.ζε: πρότ,;ι,σι γιά τήrν κσ:
τά.pγη,σ: τώ'Ι lσοο!ω·ι δωμων κα..1
τήν ά:ιτι κ:χτσ..σασί τωrι μk ποι'Ιες
ι:ψ:σ.μ,έ.νη;; δ:α.ρχεία.,ς.
1

Ή εύαισθnσία
των φυτων

1ε μία Νεοζ�νδ:κή έψη"' ,,ς,
ύlθ
' ερ:
1.ι. O7., εvημοσ:� η ·,'"1 Π7.pσ..τηρη
-::r·· ; δτt δ θόρuοο; έπ:δρά δυιψε
'Ιώς στήν ά1άπτυξι τωγ ψυ>cω·ι
,Χί :;χεδόν τ::ι. δ λ η,τηpιά.ζει. Έξ
&λλου, δ Ρω,σ�ος έπ:στ, ήμων Βλαιδ
Ί'σερ,κώφ ύπεστήριξε τιε,λιευταιίω;;
c:-� τΧ φυτ&. εχ�υν άJν,!πτυγμ.έ
·ιη, γιά. τό ε[δο; τcυ :::, μ,οpφή ·�ω
ης. "Έχουν λσ.λιά. Μιλουν, συ η
του1·1 χ.,;ι,ί κp7.υγάlζουγ ! Τήν «φω' τοιυς συλ 'ΧΙ' vαΝιει ενα ε�υικο
νη»
,.-v
ηλε·ι.τρον:κό οργι,;ι,ν, ο. Οί ειδ:rι.οί
έπ:στή α·,ες ι�ελ,ετοίiν τίς &ντιδρά
-::rεις τιί>'Ι φυ-ων οπ:ού; δ:ια.r. όρους
ερεθισμού;. 'ϊποοτη,ρίζουν δτι
στ'-<. φυτά ύπά.ρχων ά.rι.όμα, "/J:Χt
στοιχεί7, μ·ιήμη;. υτό τό μα..ρ
τυρου·ι έπίση; τά. πεφάματα... 'Ό
τ:7.'Ι τή ρ:ζ1. της φα.σολια.ς, πού
τ' 'Ι κα.τ1.ορέξα..νε :.ιε πηωμένο
νερό, TYj'I τοπ�Ιθέ.τη:JΙ7.'Ι ε7Όεtτ7. σε
'Ι'ΞpΟ με θεp,:J.CΚJpασία. πηγα.οιοίi,
ο[ τα..λαντώισεις στήν τοc:νία.. τη;
α.ύτόμ7.ιτη� συ00ιε,υη,ς δ•ε'Ι ε,σο·φα:ι
α-μέισως: τό φυcό �θυμό 1m α.ικό
\ �7.- τό κρύο -κ,α,ί συμ,mεριψερόιrαν
ειπιψυλ7rι.τιικά.
ιι�,

ι:ι

,,;::,

�
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Ντοι<ουμέντα
τοϋ Κοπέρνιι<ου
ΊΙ Πολων:χή Άκα..δΥj μ.:?. -:ύι·ι
'
, /'"J,,γγε').ι.ε:
- ?..'
'Ε π:στη,μωΊ
γ:?.., ' το,
,
" ο.... Gσ: α.' γνωστωΊ
1973 τη' ι εκr
εγγρά.ψω� γ:ά τcη Κοπέp"ι:κο, τό·ι
ίδpυιtή τη; Ίεωτέρα.ς άστpc·10μ.. ί1α.ς, δ Ό<ΠΟίο; εδημι:χ,ί,ευ,:;ε το ΠΞ
p�ψημο σύtyγραμ
. μ,χ, π1ε1pί κ.ιν-ή01εως
της γης ιιαί των πλα.νητώ·ι r.ε
ρί ,όν ηλ:σ, "ι<ι'Χ.τά.. τό 15--!Ο. μl
αποτέλεσμα. ·11ά περιληφΟή άπό
,ήν Κα.Θολική ΈΧκλη,σ:α. στόΊ
ευ,μει, ΊωΊ β,:π:'ιΊΙα1κ,α τωΊ
,
- απΥjγοp,
ο),�ω?. Ύιπ:ηρξε Κα?. 171:Οψόρο; ·ή
διεξα..χθε1σι:ι: εpΞUΙ'Ι'Χ. :;τήν Πολω
·ιία. χαί rστίς , δ ύ,ο Γερμ.α.ν:ε;, σιi
π,,λα:ά. κiριχεί:ι:. Ιιδ:ω; στο Γκέ
τιγκεν τη; Δυτ. Γ,ερ,μ11.,ν:-ας ε'5ρέ
θησ1.·1 εγγραψ'Χ. σ:χετ:κά :il τή·ι
pηξι του Κοπέρνικου μ.i τό Τά.
γμ.α. τώΊ 'r.ευτό·ιωΊ Ίππc,ιί>·ι.
Μετχξύ τώ·ι cί.λλω·ι ε/ψέθφ1.1·1
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ούι-; ίδ:6γρα.:ροι iπ:στσλα.ί του Κο
πέρν:Χου, του ετου; 1[)13 ΧΊ.ί
1519, απ,ευθυΊ6,:.1ιειν'l.: προ; ·:):,•;
Μέγ-:ο .lιδάtJΚ7Jλον "Αλμ.πρεz.τ.

l(αί πάλιν ή 'Ατλαντίς
' () Γά.λλο; ά.pχ?..ιολόγσ; Ρφπ:χω,
7. -:η-ι ο: ,.pΥ.ε:α ερε·;-ιr1 ;
• -r,
μi '5δ,pοπλά·ιο rcή �ι,1 ιη τιi>·ι ·ιή
fπ-:ι.z.ά.ι ί,7.ς, ο:έκ,?ιΥ.ε σ-:i;·ι
,:;ω·ι
!'J,θΟ :ου ι:ΙΥ.Ξ7J'/Ου εpε:πια. ά.?z.:ι.:(1)'1 cιΎ.οοομω•ι. 1•,ιο:κοί υορ-:;·ησ:ε;, ο[ &ποίοι Κ?..ΌΞΟύθη,:;7.1
rcr,•ι περ:οχή, α.·1.::Χiλυφ?..Ί :ψi
,:;τι7. τεί z.η μr1rκr;υ;; πλέο,·1 τιi>·ι 1()0
:1,έ.τ pω'Ι, άιπ'Υtελο1':1.ε·n από ογχr;
λ:θr;υ; �i? C'J; 25 περίπου τ�·1•1ων. Ωί α.ρχ::ι:ολόγοι •'ιπελόγι:-1:1
τήν ήλ:κ:r,_ τους ,:;ιi R - !) z.:λ:i
δες !τη. Κα.ί εθιΞ'J'-'I :ό :?ιίηr;
\.LΧ μήπω;; Ξ Ί._ 'JU'Ι 'JΊ._Θ'J. ,:1Ξ :ΥΙ 1
θρυλ:κή Άτλα·11t:δ1... 'Λλλ� 11 ε
ρευΨ:ι, εί·ια.: i,.6μη ,:;τή·ι α.ρχή.
() ΧΡΩΝΟΓΡΛΦΟ�
'Γ.
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ΙΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕΙ
·((·Η βασιλεία
του · Αντιχρίστου))
Ο συνεpyό:της μας αίδ. Lανος
Γουγοοτας, της 'Ελλην�κης 'Ορθοδο
t,α, 'Εκκλησίας στό Μάνσφιλντ ('Ο
χάιο τC>ν Η.ΠΑ.), ,μας γραφει
«'ΕδιάGασα: την μελέ.τη του κ. Αyy
Τερζάκη ττάνω στό ,ταλαιό - ·<αι
πάντα νέο
έρώτημα «Γιατί δ Χρι
στιανισμός δεν ιμττόρ=ε ν' άλλαt,η
τον άνθρωττσν.
Νομίζω bτι ή 'lστορια διδει την
ά-ποyοητευτικη ιά.ττάντησι ότι, ή 1rοι
μαίνα.>σα 'Εκκλησία, γιά κερδα; της
εδε.σε τόν Χριστιανισμον σαν αλvyο
στην άμαξα της ττολιτικης εξοuσιας
και ευλσyοuσε την βάναυσον διοικη
σ�ν της ώς θελημα θFοϋ.
Αυτή ή νοθεια του ΧpιοτιανισμC'ύ
έyεννησ, τόν σκετττικισμον -τρος τα
θεϊα διδαyματα καί έyαλα,χησε τον
Κομμουνισμον, με άττοτε.λεσμα νά κα
rι:rντηση ή ψυχή ,ττηνον χωρις φτε
ρα γιά τον Οί,ρανό, �-.αι δ ανΟρωττοc
ορφανος ζώσης θρησκ.ευτικης ττιστι:ως
καί αιχμαλω,rος τοϋ ζωωδοuc έαιποu
το..ι, uε. σκληοας διαθιcσεις να αν rι
δρα σε �-.αθε ττρcσπα€Jεια ττου Θ�λF
να σπαση τις άλυσσιδες ι ,,υ
'Η άνθρωττινη αύτή 'σωτιcο ,η δ α
θεσις yιά ύτrοταyη στον ζωωδη έαυ
τον του -'Που δ Χριστος ζητεϊ να
μας έλει&ρωση- στσθη�-.ε δ ττιο ό.
φωσιωμένος σuμμαχος ατούς τταpα;(α
ρακτες τοϋ Χριστιανισμοu, που r.ov
tκαμαν στά μετρα τοϋ κοι,νcϋ α�θρώ
που γιά νά κFρδισουν το βαλαντιον
του, διδσντάς του τά Συyχωροχαρτια
ώς άσφά:λ.εια ,με,ταθανατι.ας εύτυχιας
'[τσι μτταινει μεσα στην Ίερ<'U
σαλήμ της καρbιας ,μας ή θρι.αμι5ευ
ουσα 'Εκκλησία διχως όμως τον Χρ•.
στον, άλλά τ�ά δόγματα της καί τό
μϊσος γιά έκ.εινους ττου δέν της φω
νάζουν «'Ωσαννα»
Η

'Η Βασιλεία τοϋ 'Α,ντιχρίστου θά
συνεχίζεται μ
, c.χpις ότου ή 'Εκκλησία
ττιστέψη ότι ,τρώτιστος σκοττός της
Στ�αυρώσεως του Χρ,ιστοϋ είναι f.
σωτηρία τοϋ άνθρωττοu, στήν δττοίαν
δέον να καrrευθύνωντα, αί ττροο11:ά
θειαί μας, καί όχι στην δοξολογία
τοϋ Θεοu, τόν &τωϊον φανταζόμeθα
ώς 'Ασιάτην Σσ,τ;ράττην, ένC> ό θεος
είναι ΑΓΑΠΗ κ.αί ΦΩΣ στό mιευμα
τικό μας σκοτάδι.

*

Αίδ. Ζι\ΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑ�

Μία παράι<λnσις
'0 συνεργάτης του «'lλισοu.. αίδ.
Ζανος Ζουyουτ. ας το καλοκαίρι 1971
Οα βρισκεται στην 'Ελλαδα καί θά
χαρη νά συνrοαστpαφη μέ άδελφούς,
για νά ΜΗ καί στην 'Πατρίδα του
αίσθανεται σαν ΞΕΝΟΣ
Οσοι 1οχοον εύχcφιστησι, άς του
γραψουν Αίδ. Ζανον Γουyουτα.ν, Ά
χιλλεως 33, Π. Φαληρον

ΜΗΤΙΣ

*

Κ. Μελισσαροπούλου

Ό φιλος μας κ Γερασ Σ. Βλα
χος ( Κ οκοτρωνη 11, ίleιρα,ευς),
yραφει, με την εύκαιρία της β' έκ
δοσεως του βιGλιου «Μητις»
«'Ο κ
Κωστης Μελισσαρσττουλος
με βαθυστοχαστον έκλεκτικότητα, ε
rrιλεγει τον άνθον τηι, άνθρω-τινης
σcφιας και τον συγκεντρωvει είς το
βι{!)λιον του <-ι\\ητις», ,,-ού τταρομοια
ζει με την σuι,ι,,τεττυκνωμενην ούσιαν
του μελιτος -. την τροφην της βα
σιλίσσης των μελιισσων. 'Η «Μτjτις»
είναι � 1ΊVευματικη τροψη των όλί
yων- ττροοριαμός της ,είναι νά έιμmιεη
έκε[νας τάς ψuχας, ττου ζοCν δ� την
'Αλήθειαν, διά την λατρείαν τοϋ Κα
λού».
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.ΔΗΜΗΤι>Ι<>t �. t<>ΥΙ>.λ.ΑΓl<.Αt
όποια περιελάμβανε σειράν συσσι
τίων διά τούς μοθητάς, απόρους
άσθενείς κατά τήν πεοίοδον της κα
τοχης, τήν ίδουσιν καί ένίσχυσιν της
Νυκτερινης Έπαγγελματικης Σχο
λης καί σωρείον άφανων πpάΕεων
άναθοεονίας • Ελαβε κοί τό νέρας
της λοίκης ψυχης, ή όποία ουδέποτε
δλλοτε συνεκλονίσθη δσον μέ τήν
άπώλεισν τοϋ ύπερόχου αύτοϋ άν
θpώπου.
Τήν πσλλαίκnν έκτίυησιν έΕέφpσ
σεν ό Μπτοοπολίτης Μυτιλήνης σε
βασu κ 'Ιάκωβος ό όποίος μέ τόν
έπικnδειον λόνον του ό όποίοc ποο
εκάλεσε λυγμούς εic τό έκκληοίο
συο, έτόνισε τήν Βοθι=-iσν yοιστιοvι
κήν πίστιν τήν άφοοίωσιν είς την
Μητέοσ 'Εκκλησίαν καί τnν κατά
Χριnτόv Ζωήν τοϋ μεταστάντοc
Ώμίληοεν έπίrιnς, διιi τοϋ Τιιnου
ό κ Ίω Π Λοδnc Έnίτιιιος δικn
νοοοc: • Aovωv ί'-'<Ι'i•'<nι- της Μεγα
λης τοϋ Χριστοϋ Έκκλησίας
Μία άπό τίς σπάνιες και υπερο
χες μορφές, πού δικαιώνουν τήν εν
νοια τοϋ 'Ανθρώπου (μέ κεφαλαίο
«Α»), έΕέλιπε μέ τόν θάνατο τοϋ
Δημητρίου Ε. Σουρλάγκα, βιομηχά
νου της Μυτιλήνης ,κορυφαίου κοι
νωνικοϋ παράγοντος καί φιλοσοφη
μένου άνθρώπου (έκ των ένθέρμων
φίλων τοϋ «'Ιλισοϋ»).
Γεννηθείς
τό
1882, μετά τάc:
σπουδάc: του, ήνάλωσε τόν βίον του
είς έργασίαν καί εύποιίαν, δύο πό
λους δραστηριότητος, πού συνεκρό
τουν τήν προσωπικότητά του Δικαί
ωσίν του άπετέλεσαν καί αί πρωτο
φανείς έκδηλώσεις έπί τω θανάτω
του. Όλη ή Λέσβος, άπό των έκ
προσώπων των Άρχων μέχρι τοϋ ά
νωνύμου φτωχοϋ κατοίκου, πέρασαν
άπό τό προσκύνημα είς τόν ναόν
τοϋ 'Αγίου Θεράποντος καί μέ δά
κρυα αυνεχως ρέοντα άπεχαιρέτη
ααν τόν μεγάλον στυλοβάτην πάσης
κοινωνικης έκδπλώσεως, τόν πρα
γματικόν εύπατρίδην της Μυτιλήνης
Είχε τόν Σταυοόν τοϋ Σωτηροc
διά τήν κοινωνικήν του δρδσιν, ή

Γ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πλήρης ήμεrχ�ν μe.τέστη δ Γεώ ρ
γιος Άνα:γνωστ&π:ουλος, συνταξιοοχος
δικηγόρος καί βαθυσrrόχασrος τrνευ
μccηκός άνθρω-πος, άλλοτε -πρόεδρος
τοu «Πυθαyόρου». uΟσσι τόν e.lχαν
yνωρίσe.ι, έξετ[μων τόν yαλήνισν καί
εύyενικόν του χαρακτηρα, ά-ττόρρσιαν
όϊρίστης άyωyης καί καprrτόν της
m,�ε.υματοδοξίας του. Μέχρι των τε
λευταίων στιyμων του διετήρει τά έν
διαψέροντά του καί ητο διά τους ψί
λους του -πηγή έμ-wεύσεως καί κm!ο
δηyήσεως. •ο μεταστάς ητσ έ.κ τδ\ν
κσiλf1w συνερyατων τοu «'lλισοu», εt
χε δέ δώσει την έξαιρετικοϋ ένδιαψε
ρσνrος έρyασίαν του διά τά •γ α κ [ v
θ ι α την προελληνικης προe.λεύσεως
έορ,τ'ήν των Λακe.δαιμονίων, δημσσι
ευθείσαν εtς τόν τόμον τοΟ 1961 καί
,ττe.ριληψθείσαν είς τόν β' τόμσν «'Ε
πιλοyης 'lλισοu».
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Τά Γ ραψεία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος) , εtναι άνοuκτά μόνον κάθε
Δευrrέρα , Τετάρτη καί Παρασκευή
10-12 'Π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άποστέλλε.τε μέ τα
ι(υδpομικήν έτηταyήν είς τήν διεύ
θυνσιν : «Κωστην Μελισσαρότιουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
τιαπολαί μέ τραπεζιτικάς έτιιταyάς η
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
yράψεται καθαρά τό όνοματετιώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τuμή τόμων τιαρελθόντων έτων
δρχ. 60. Τι.μη τεύχους δρχ. 12.
Δέν ύπάρχουν με.μονωμένα τεύχη
ύπ' άριθ. 1 - 5, 7 - 9, 11 - 12, 1518, 23, 25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40,
44 49 - 50, 55 - 60 67 - 70, 79 οϋ
τε' τόμοι 1956 -1959, 1961 -1961
1967 - 1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποοταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έΤΙΙεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «ίiyνωστος». Πα
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς εlδοποιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Λουκίiς 'Άννινος, Άλω,ιεικης 39.
Δημ. 'Αργυράκης, Γ\ιτιίνου 34. Α. 'Α
σπροyέρακας, Άλκι<!,ιάδου 2. Γεώρy.
Βαλλινάκης, 'Αριστάρχου 17, 'Άνω
'Ηλuούπολις.
"Αιννα Βαρδουμπάκη.
Γαλα:τσίου 1. Γ. Διαμαντότιουλος.
Σμύρνης 15. Γερ. Καyκελάρης, Δη
μητρακοπούλου 115. Νικ. Κακοϋρος_
θήρας 53. Γεώρy. Κό<!,ας, Δεινο
στράτου 1. 'Ιω. Κωτσό1κης, 'Αρρια
νοϋ 9. Γεώρy. Λαμτιροίίσκος, Φιλο
λάου 29. Βιρy. Μαζαράκη, 'Ικονίου
9. 'Αναστ. Μίχα, 'lτιτιοκράτους 92.
'Εμμ. Μπλαζοyιαννάκης, Δεριyνύ 39.
θεόδ. Νικήτας, "Αλδ. Μανουτίου 1 3.
Κων. Στάμου, Χατζηχρήστου 12. Εύ.

Σωτηρόπουλος, Κοδριιyκτωνος 27. Δ.
Χριστότιουλος, Μιχ. Βόδα ?5 - 27.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Σπ. Κοντονης, ΊΞ,μπορική Τράπεζα,
Ζάκυνθος. Γεώργ. Λίyyος, Μ. Μπό
τσαιρη 68, Και!>άλα. Θεόδ. Παπασταύ
ρου, θεριμοπυλων 53, Θεσσαλονίκη.
Σ. Δ. Πεσσάχ, Ψαρρων1, 'Αλεξα\
δρούπολις. 'Άννα Σ<!,ώλη, Κλεισθέ
νους 8, Θεσσαλονίκη.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ"\"ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Γ. 'Αναyνωστό=λος, Άθηναι.
'Αθ. Μανωλότιουλος, Λεχαινά.
Δηιμ. Μαpμαρας, Χαλκίς.
Νεόφ. Πατιαναστασίου, 'Αλεξι'λις.
Μιχ. Πε.ρι.στεράκης, 'Αθηναι.
Δημ. Σουρλάyκας, Μυτιλήνη.
Νικ. Στράδης, Νέα Σμύρνη.
'1 ω. Χριστο<!,ασίλης, Χαλκίς.
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ό κ. Παντ. Λολίδης, έκ Λαμίας,
άπέστειλε wρός τόν «' Ιλι.σόν» δρχ.
300 ύπέρ των σχολών ό:πόρων παί
δων τοϋ Συλλόγου «Δελψοί», είς
μνήμην Δη1μ. 'lωαννίδη.
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(Μέ τή σειρά προτεραιότητος)
Νικόλαος 'Ι. Βαμ(!,ακας: Κρήτη καί
'Αθηναι
Τεχνολογία. 'Ανάτυπον.
1970.
Γ. Μ. Πολιrrάρχης: Ποιητικές Μορ
ψές. 'Αθηναι 1970.
Σοφία Χατζοπούλου: 'Η άλλη γεύση
(Ποιήματα). θεσσαλονLκη 1970.
Ντίνος Κονόμας: Ζακuνθινοί Φιλuκοί.
'Αθήνα 1966.
Πέτρος Ν. Γουοο:ράκης: Καί οί Κρι
ταί κρίνονται_ Τόμος Β '. Άθηναι
1970.
Νικ. Π. Ροδιάδης: Δημήτριος Ροδιά
δης, Φιλικός. Άνάτυπον. 'Αθηναι
1971.
'Ιάσων Εύαyyέλcυ ·
Ψηφίδες Β '.
'Αθήνα 1970.
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Φανή Ροομελιώτη - Μαργαρίτη Ά
στρσrοελέκια Σταχασμων.
'Αθήνα
1970.
Χρηστος Σ. Σολαμωνί.δης: '0 Σμύρ
νης Χρuσόστqμος. 1 όμοι Α - Β
'Αθήνα 1971.
Τάκης 'Αφίτας;: 'Η Θράκη (άναμε
σα στούς αίώνες). 'Αθήνα 1970
Δισν. Β. Κοολεντιανός: 'Η η:αιδεία
γνώμων ύyείας του 'Έθνους. Πει
ραιεύς 1971.
'Ελένη Γ. ΒαλαGάνη · Μυp<j>ες του
νέου 'Ελληνισμου
'Ιάσων Γιαννουλάκης: •ο ενα:τος κύ
κλος (Ποιήματα). 'Αθήνα 1971.
'Αλέκος Βασιλε,ίοο: Έη:cmτεία στήν
άνέκδστη η:οίηση του Φοί(bου Δελ
φη. 'Αθήνα: 1971.
Κώστας Γ. Μίσιος : Μ,νημες (Ποιή
ματα). 'Αθήνα 1971.
Παϋλος Φλωρος:
'Ελληνuκοί δρόμοι
(Ταξίδια). 'Αθήνα 1970.
Μανώλης Πράτσικας: 'Η έξίσωση
('Αφήγημα). 'Αθηναι 1971.
Διδώ Καλλέργη: Οί δώδεκα Όλύμ
η:ιοι Θεοί (Φυσιολογική - Βιολσy ι
κή και Φιλοσοφική έρμηνεία των
συμGολιαμων του 'Ελληνικου Δω
δε.καθέου. 'Αθηναι 1971.
ΠΕΡΙΟΔΙΙ<Α
Λογοτεχνικά Χρονικά ( Καλοκαϊρι '70
Νοφ. 70 - Ίαν. 71).
'Ηη:ειρωτική •Εστία (Σειπτ. - Όκτ
'70).
Στάχυς, Ίερ. Μητρό-ττολις Αύστρίας.
Είδικόν τεϋχος, 'Ιούνιος 1970.
ΠροGλήματα 'Εκκλησιαστικά Κοινω
νικά ('!αν. '71. ΦεGρ. '71).
'0 Κόσμος της Ψυχης
('!αν. '71,
ΦεGρ. '71).
Πνευματικη Κύη:ρος (Γενάρης '71).
Σιμύρνα (' Ιαν. - ΦεGρ. '71).
Σάλη:ισμα ('lαν. '71, ΦzGp. '71).
Περι ικό Έλληνίδων Βορ. 'Ελλάδcς
οδ
('lαν.
- ΦεGρ. '71).
Ή Χαραυγή της 'Αληθείας
(ΦεGρ.
'71, Μάρτ. '71).
Κρίκος (ΦεGρ. '71).
Πρωτότυη:η Φιλολογ ική 'Εη:ιθεώρησις
('Ιαν. - ΦεGρ. '71).
Διεθνής Συνεργασία ('Έκδοσις 'Ελ
ληνικοί) Συνδέσμου 'Ηνωμένων 'Ε
θνών, ΦεGρ. '71).
'0 Φυσιολάτρης (Μάρτ. '71).
Νέα: Σύνορα (Μάρτ. - 'Αη:ρ. '71)
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«'Ιλισός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής
Κωστης Ν. Μελισσαρ -ττουλος,
Πλατ. 'Εθνικης Τρα:η:όέζης 3,
Φιλοθέη Προιστάμ. Τυη:ογρα
φείου · Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
ΠοσειδCJνος 51,
Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύη:ωσις:
Ε
ος Ε.Π.Ε.

«χου Πηγης 4, τηλ. 631.675.
οδό
, Ζω
' mάλοφ »
'Αθηναι, Μάρτ. - 'Αη:ρ. 1971
Τιμή τεύχους δρχ. 12.

•
1

--------------------•
1

1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ-,
Βόλοc

Γ

Κουκουβίνοc

Δράμα

Φιλ Τί'.άλλαc

Ζάκυνθοc · Ν Τομnαληc
Ήράκλειον

Λ Κουντηc

Θεσσαλονίκη . Γ. Βαρδνοc
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