Τό μέν μηδενός δεϊσθαι
θείον είναι.
τό δέ ώι: έλαχίστων
έγγυτότφ τού θείου.
ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΝ
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ΤιΜΟΚΑ ΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣQΥ .. (Δραγατσανίου 6)
(Δευτέρα καl Παρασκευή 1 Ο - 12)
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Η. Ρ. Blavatsky
Annie Besant
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C. Leadbeater
Besant-Leadbeater
Ed. Arnold
Th. Pascal
J. van der Leeuw
C. Jίnarajadasa
Ν. Sri Ram
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Κrishnamurti

•
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Δρχ.
Τό Κλειδl της Θεοσοφίας,
δδ. 60, δεμ. 80
20
Στή χώρα τών ΓαλόΖιων Βουνών
Μελέτη έπί της Συνειδήσεως δδ. 50, δεμ. 70
20
Πρός τήν Μύησιν
1Ο
Μετενσάρκωση
10
Κόρμα
1Ο
Σ · έκείνους πού nενθοϋν
1Ο
Ό 'Αστρικός Κόσμος
30
Τό Φώς της 'Ασίας
Η>
Ή θεοσοφία είς όλίγα κεφάλαια
1Ο
Θεοί έν έΕοpίQ
100
'Απόκρυφος έΕέλιΕις Άνθρωπότητος
Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότητα
30
30
Αί βαθύτεροι όψεις της Ζωης
15
Φώς στήν 'Ατραπό
15
Στό πόδια τοϋ Διδασκάλου (έκδ. 1966)
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας (1926)
«Δελτίον 'Αστέρος• Τόμ. 1931 - 34 έκαστος
1 Ο Όμιλlαι εlς ΌχόΤ 1944
Στοχασμοί nόνω σ,ή Ζωή ( Β · σειρά)
Έκποίδευσι καl σημασία Ζωης δδ. 45, δεμ.
Τό σημειωματάριο ένός Μύστου
·Απολλώνιος ό Τυανεύς
Τό 'Ελευσίνια Μυστήρια
'Αποκρυφισμός καl Μυστικισμός δδ. 25, δεμ.
δδ. 50, δεμ.
Μελετήματα
δδ. 60, δεμ.
Εlσαγωγ.ή στή Θεοσοφία
Τό βήματα της Φιλοσοφίας
δδ. 50, δεμ.
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας)
δεμ.
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών)
•Άγνώστφ Θεφ•

20
30
30
70
65
60
40
50
40
70
80

Περιοδικόν •IΛΙΣΟΣ•, Τόμοι 1960, 64, 65, 66, 69, 70, χαρτόδ. δρχ.

60

«ΙΛ\ ΣΟΣ•, 'Επιλογή έτών 1956 • 58 καl 1959 • 61, έκάστη χρυσόδ.

90

Διό τούς συνδρομητός έσωτερικοϋ τοϋ •IΛΙ ΣΟΥ"

70

Ίω. Βασιλης
Κ. Κιτρινιόοης
Γεώργ. ΜαλτέΖος
Κ. Μελισσορόπουλος

70
70
30
1Ο

Άποστεlλατε τό όντίτιμον, διό νό τό λάβετε ταχυδρομικωc:.
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ• Δρχ. 12

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α: ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΔΙΜΗΗΙΑΙΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Αραyατσανίου 6 (Πλ. Κλαυθμώνοc;>, ΑΘΗΗΑΙ - 122

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙ ΣΤΟ Σ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ 16ον
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ΜΕ ΤΑ Ρ Ρ ΥΘΜΙΣΙΣ
ΤΟΥ ΗΜl�ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Μελεταται άπο Έπιτροπη τοu Ο.Η.Ε.

Είδικr1 έπιτρωι1Ί του Όργανισμοϋ 'Ηνωμένων 'Εθνών μελετά
μεταρρύ{}μισι τοϋ ήμερολογίου, ϋάσει 200 περίπου προrι:άσεων, F"I..
των όποί{ι}V, δμως, Μο φαίνε·ται νά εχουν αξ'α πρακτική.
'Η μία πρότασις είναι νά διαιρε&η τό ετος σε 13 μηνες των 2Η
i}μερών, με τ�Ίν Πρωτοχρ()!Vιά εξω από τον λογαριασμό. Κάθε τέσ
σαρα χρόνια ( δίσεκτον ετος) ή έορτ,Ί της Πρωτοχρο·νια; θά είναι
διήμερη. Κατά τιΊν πρότασι αύrτή, τό �rος διαιρείται έξ ίσου και αί
ήμέραι της έοδομά,δο; θά συμπίπτουν την 'ίδια ήμερομηνία έκάστου.
ετους.
Ή αλλη πρότασις εlναι νά διαιρεθη τό ετο; των 12 μηνών σε
τέσσαρ·ες τριμηνιαίες περιόδους. Δύο μην, ες έκάστης περιόδοv {}ά
εχουν 30 ήμέρες καί ό τρLτος {J-ά εχη 31 ήμέρες. Πάλι θά μέ:νη εξω
ά.πό τον λογαριασμό μ:α ήμέρα, μετ-ά τ�\1ν 31η Δεκεμβρίου, πού {}ά
καληται Παραμον11 Πρωτοχροrν ας. Κάθ1, τέσσαρα χρόνια, που {}ά
περισσεύη μία άκόμη ήμέρα, αύτη {)·ά τοποθετείται ώς έορτη τό τέ
λος Ίουνί-οv.
'Αμφότερα τά σχέιδια {}εωρούνται από τους άρμο,δίους έφαρμό
σιμα, αιλλά γιά μιά ή�ιερ-ολογιακη μεταρρύ{}μισι απαιτείται ή συμqχ.ο
να δ λ ω ν των χωρών.
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Το
,
Ευμ πο σιον
τ- ο ύ Πλάτ-ωνος
'\- πό ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τό: συμποσια άσκοϋν παντοτε μιό: γοητεία. Άλλα ή γοη
τεία την οποια άσκεί τό <'Συμπόσιο » του Πλάτω ος είναι άκα
τα αχητη
θό: δωσωμε μιό:ν ώχρη καί συ οπτικώτατη περιyραψ,ή του
« Σ μποσίου,>, ως -ττού vό: φθάσωμε στίς δμιλίες του Άyάθωνιος
καί του Σωκ,ρατη, στίς δποϊες θό: σταθοϋμε λίyο περισσότερο.
Τό <" Σιυμπόοιοv� τό εyραψε δ Πλ:άτων κατά τό 386 π.Χ., 13
χρυνια μετα τόν θά ατον του Σωκράτη, 30 χρόνια μετά την έ
Ίιοχη που ύποτίθεται οτι ελαι5ε χώραν, δηλαδή λίγους μηνες
;τ:ρίν 'από τη Σ ικελικη έιωτρατεία, οταν ακόμη αί Άθηναι ησα
πολις ίσχυρά και ενδοξη, διατρέχουσα τό 15ον ε,τος του Πελο
ποννησιακου πολΙέμου.
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'Όσα fyιναν στό συμ-π:όσιον τα άφηyεϊται δ Φαληριώτης Ά
-π:ολλόδωρος, -π:ού τα είχε μάθει από τόν Κυδαθηναϊο , Αριστό
δη,μο, δ δποϊος είχε -π:αρευρεθη δ ίδιος στό συμ-π:όσω.
Ό 'Αριστόδημος διηγήθηκε στόν 'Απολλόδωρο δτι είχε τ6τ€ συναντήσει τόν Σωκράτη, φρεσκολουσμένον και με σανδά
λια -οχι ξυπόλυτοv, δ-π:ως συνήθως- να πηyαίνη στό δεϊπνο του
Άyάθωνος, δ δ-π:οϊος την προηyοίψενη ήμ�έρ
· α (:)ρο:r(:)εύτηκε, με
τήν πρώτη τραγωδία του, στό: Λήναια, και είχε γιορτάσει τό
rδιο (:)ραδυ τα έπινvκεια.
1
_' Αλλα
και
δεύτερη (:)ραδια είχεν έορταστικό δεϊπνο, σε
στενώτερο κύκλο. Ό Σωκράτης wαLρνει μαζί του ,τόν 'Αριστό
δημ{) και πηγαίνουν στου ΆyάΗωνος.
Άλλα προτου δ Σωκράτης μ-rοη στήν αίθουσα του συμπο
σίου στέ.κε_ται εξω άκίνητος, ωρα πολλή, διότι έπικοινωνοϋσε με
τό δαι•μόνιό του.
'Όταν ,μπηκε ,μέσα, δ 'Αγάθων του φωνάζει νό: ξαττλώση κον
τά του, yιά νά πάρη κι' αύτός -ο-π:ως λέγει χαριτολ{)yώντας
από ,τή σοφία πού του μετέδωσε τό δαιιμόνιο.
Ό Σωκράτης άπαντα δτι μακάρι να μετα(:)ι(:)αζόταν ή σοφία,
δ-π:ως τό νερό από ποτήρι σε ποτήρι ιμέ τό μάλλινο νηιμα. Άλλα
και αν αύτό γινόταν, ώφεληιμένος δέν θα(:)yαινε δ ,Αγάθων, άλλα
δ Σωκράτης, διότι του Σωκράτη ή σοφία είναι ά(:)έ(:)αιη, κάτι
σαν ονεψο, ένω του Άyάθωνος αναγνωρίστηκε έπισή1μως χθές,
πού νίκησε στόν δραματικόν άyωνα, μπροαιά σε 30 χιλ. 'Αθη
ναίους καί άλλους "Ελληνες.
- Είσαι φο(:)ερός είρωνας, Σωκράτη -ά::π:οκρίθηκ,ε ό 'Α
γάθων- άλλα ας φαμε Τtpωτα.
Άφου εφαyαν και εyιναν σπονδές και έψάλησαν ϋμνοι, άρχι
σαν
νά πίνουν.
.
Τότε δ Παυσανίας έ11ρότεινε νά πιουν με μέτρο, yιά να μή
μειθύσουν πάλι, δπως χθές. Και δ ίατρός Έρυξίμαχος προτείνει
vά διώξουν ,τήν αύλητρ&δα καί να διασκεδάσουν συζητώντας.
Σuμφωνουν δλοι καί δ Έρυξ'ί!μαχος -π:ροτείν,ει σάν θέ1μα συζη
τήσεως νά έyκωμιάσουv τόν "Ερωτα, καθένας με τή σειρά του.
'Έτσι μιλοίJν: Ό Φαϊδρος, δ Παυσανίας, δ Έρυξίμαχος, ό
Άριστcφάν,ης, δ 'Αγάθων, δ Σω1<ιράτης.

τη

Πρωτος μιλάει δ Φαίδρος, ό όποϊος κατά κάποιον τρόπο
προεδρεύει στό συμπόσιο καί δ όπ,οϊος άναφερόμενος στή Μυ
θολογία, λέyει δτι ό 'Έρως είναι ό αρχαιότερος άπό τούς θε
ούς. Διότι, δπως άναy,ράφει ό 'Ησί,οδος στή «θεολογία» του :
«Πρωτα εyινε τό Χάος, επειτα: ή πλατύστηθη Γη, και δ 'Έρωτας,
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ό ώραιάrερος άνάιμεσα στούς άiθά
' νατσυς Θεούς, ,τού λιyάει τά
κοριμιά, δαμάζει δλων των θεcων καί των άνθρώ11ων την ψυχή μέ
σα στά στήθη και νικάει κάΘ1ε ψρόνψη σκέψη» .
'Αλλά καί δ ΠαρμενLδης όνΟΙμάζει τόν 'Έρωτα 11ρωτον 'από
τούς θεούς. Ό 'Έρως -λέyει δ Φαιδρος- έμ11Vέει μεyάλες πρά
ξεις καί ύψηλόν φρόνη,μα, 11αρορμα σέ θυσίες, 011ως ή 'Άλκη
στις, ή δ11οία δέχτηκε νά πεθάνη άντι του συζύyου της, ένω τό
είχαν άρνηθ,η οί yονεις του.
•Αντίθεrrα δ 'Ορφεύς, δειλός σάν κιθαρωδός 11ού ηταν, δεν
είχε τό Θάρρος νά 11εθάνη yιό: τόν ερωτά του, άλλα έμηχανεύτη
κε νά κατέC?η ζωντανός στόν 'Άδη, κ� ετσι οί θε,οι του fδειξαν
μονάχα τό φάντασμα της Εύρυδ-ίκης και οχι την 'ίδια.
Είναι, λοι11όν, δ 'Έρως, δ 11ιό παλιός και τιμημένος θεός,
' νθρώ
διότι αύτός, 11ερισσότερο από κάθε άλλον, δδηyει τούς ά
πους στήν αρετή καί στην εύδαuμονLα, δσο ζουν και οταν 11εθά
vουν.
'Έτσι περί11συ έμίλησε δ Φα�δρος και μ,ετα έιμίλησαν και αλ_
λοι, 11ού δ Άρuστόδημος δεν θυμόταν τα λόyια ,τους, και φθά
νει στην δμιλία του Παυσανία.
Ό Παυσανίας λέyει δτι δεν είναι ενας ό 'Έρως, άι-Jλα δύο,
οπως δύο είναι και οί Άφροδίτες. Μία ή Πάνδημη, αλλη ή Ούρα
νία. 'Έτσι καί δ 'Έρως, είναι δ 11άνδη1μος και δ ούράνιος. Τον
ερωτα της 11άνδη1μης ΆφροδLτης τόν 11ροτιμοϋν οί ταπεινοί άν
θρωποι, 11ού άyccττουν 11ερισσότερο τα σώματα ά110 τις ψυχές. Έ
νω δ ερως της ούράνιας 'Αφροδίτης είναι πολύτιμος και στις
πόλεις και στά άτομα.
Μετό: rrόv λόyο του Παυσανία εί'ναι ή σειρά του 'Αριστο
φάνη νά: μιλή,ση, άλλα τόν 11ιάνει λόξυyκας, κι· ετσι μιλάει αντί
yι' αύτόν δ ιατρός Έρυξίμαχος.
Λέyει οτι δπως διπλός είναι δ 'Έρως, ετσι δι11λή είναι και
ή σύσταση του όρyανι01μου στόν άνθρωπο. 'Υπάρχει δ ερως
των ύyιεινων 11ραyμάτων καί δ ε,ρως των νοσηρων 11ραy1μάτων.
'Εξοχος yιατρός είναι έκεί:Vος που μετατρέ11ει τόν ερωτα των
νοσηρων σέ ερωτα των ύyιεινων καί δδηyε'ϊ στη σύνθεση και
στην άpμονία. "Ο11ως mήν ιατρική ετσι καί στη μουσική, ετσι
και στη yεωρyία, ή άρμονική ανάμιξη των άντιΘέτων δδηyεί
στην ύyεία, στη μελωδία, στην 11λούσια συyκομιδή. Και ή ,μαν
τική είναι ή δημιουρyία φιλικων σχέσεων μεταξυ θεων καί άν
θρώπων. Ό 'Έρως εχει τεράστια δύναμη, χο;ρίζει κάθε εύδαι
μονία και μας κάνει ίκανους να C?ρισκώμαστε σέ φιλικές σχέσεις
μεταξύ μας και μέ τούς θεούς.
Μετό: τόν Έρυξίμαχο μιλάει 'ό 'Αριστοφάνης, που του 11έρα
σε στό μεταξύ δ λόξυyκας και δ δ11ο'ϊος, σαν κωμωδιοyράφος
που ηταν, μιλάει σατυρι1νό: και διηyειται ενα χαριτωμένο μυθο,
'Ότι στα παλιά χρόνια οί άνθρωποι ησαν σφαιρικοί, μέ 4 χέ-
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ρια καl 4 πόδια ό καθένας, 1με 2 πρόσωπα καl διπλό: y,εννητι
κό: όρy,ανα. Καί ησαν 3 yενων. "Αλλοι αρσενικοί, άλλοι θηλυκοί,
καl άλλοι αρσενικοθήλυκοι.
Οί άρσενικ,οl yέννη1μα τοΟ 'Ηλίου, οί θηλυ1κοl ,της Γης, οί ά:ρ
σενικοΘήλυκοι της Σελήνης. Σφαφικοί, δπως οί yονεϊς τους (κι
έδω καταφαίνεται άλλη �μιό: φορά δτι οί 'Έλληνες της Κλασσικης
έποχης έyνώρ�ζαν τή σφαιρικότητα ,της Γης), καl περιπατουσαν
κυλιόμενοι, με 8 χέρια - πόδια ό καθένας.
'Επειδή ησαν δυνατοί καl ύπεροπτικοί, τά ε(:Jαλαν με τούς
θεούς. Τότε ό Ζεύς, yιά \,Ο: τούς τιμωρήση καl νό: τούς ά:δυνα
τίση, τούς εκοψε στό: δύο, αναθέτοντας στόν Ά-τr.όλλωνα να τούς
σπρί(:,η τό κεφάλι πρός τό μέρος της τοιμης καl νό: τούς μαζεύη
τlς σουφρες τοΟ δέρματος στόν ομφαλό.
'Έτσι οί α,θρωποι, αφοΟ χωρίστηκαν στό: δύο, ά:ναζητουν
νό: ξαναενω'θοΟν, yιά νό: yίνουν δπως ησαν πρίν. Καl δσοι μεν
ησαν αρσενικοθήλυκοι ά:ρέσκιονται στή φυσιολογική ενωση ά:ρσε
νικου με θηλυκό. 'Όσοι δμως ησαν 'αρσενικοί ά:ρέσκονrται στήν
παιδε,ραστία, καl δσοι ησαν θηλυκοί, στούς Λεσ(:,ιακούς ερωτας.
'Έρως, λοι,τόν, είναι ό πόθος της ένώσεως yιά τήν αποκατά
σταση της παλαιας όλοκληρώσεως. Αύrrός είναι 'ό' μϋθος του Ά
ρισrrοφάνη.
Τώρα έρχεται ή σειρά του ,Αyάθωνος, 'ο 'οποϊος έκφράζει
τόν φόt:,ο μήπως τά χάση. Ό Σωκράτης του λέyει: «'Εσύ δ-εν
τά εχασες χθέ·ς, μπροστά σε πολυάριθ1μο ακροατήριο». Ό 'Αγά
θων άπαντα δτι δεν είναι τό ίδιο με τό θ,έατρο, πού δεν τά ε
χασε μ-τφοστό: σέ τόσον κόσμο, διότι άJκροατήριο άπό λίyους,
άλλα έκλεκτούς, είναι πολύ φο(:,ερώτερο ά:πό πολλούς άλλα
ανόητους.
�Ο Σωκράτης έρωτα: "Αν ποτε συνcruτουσες 'ανθρώπους ά:
ληιθινό: σοψούς, διότι έμεϊς δεν είμεθα (:,έ(:,αια τέτοιοι σοφοί, ά:
φου (:,ρεθήκαμε χθες στήν παράσταση - οχλος καl μεις μαζί με
τούς άλ'λους - θά τούς ντρεπόσουνα, αν �ε.κανες κάτι αίσχρό;
- Καl t:,έ(:,αια, ά:ποκρίνεται ό 'Αγάθων.
- Δηλαδή, πως; Τόν οχλο δεν θό: τόν ντρεπόσουν, αν εκανες κάτι αισχρό;
Άλλά τούς διακόπτει ό Φαιδρος καl ζητάει ν' ά:ρχίση την
όμιλία του ό 'Αyάθων.
1

Ή όμιλία του Άyάθωνος, πού ηταν μαθητής του Γορyίο:,
είναι θαΟμα καλλιεπείας.
Λέγει δτι ό 'Έρως είναι 'ό ώραιότερος καl οχι ·ό' αρχαιότε
ρος, δπως εί111εν ό Φαιδρος, ά:λλά ό πιό νέος άπό τούς θεού<:.

182

1 Λ I Σ Ο Σ

1971

Διότι φεύγει άπό τά γερατειά, πού ερχονται πολύ γρηΎορώτε
ρα άπό δσο πρέπει, καi κάνει πάντοτε συντροφιό: μέ τούς νέ
ους. Είναι, λοιπόν, καi δ ίδιος αίώνια: νέος. Καl δχι �μόνον \ι\έΌς,
σ.λλά καi άπαλός. Διότι περπατάει καi κατοικεί στά πιό άπαλά
των άπαλων: στά αισθήματα καi στiς ψυχές, θεων καl άνθρώ
πων. Και μάλιστα δχι
δλες τlς ψυχές, διότι ψεύyει από
τίς σκληρές. Είναι, λοιπόν, νεώτατος καl άπαλώτατος. Άλλα
καi λυγερός. Διότι μπαινοt?γαίνει στlς ψυχές, εύκίνητος καl μέ
σεμνή χάρη. Είναι πάντοτε έχθρός μέ την άσκήμια. Ζη άνάμε
σα στ' άνΘισμένα λουλούδια. Δέν εχει μόνοrν άμορψιά, άλλα
καί άρετή. Οϋτε άδικεί οϋτε αδικείται, οϋ-rε θεό, οϋτε άπό θεό,
οϋτε ανθρωπο, οϋτε άπό ανθ1ρωπο. Ή t?ία δ-έ.ν του άρμόζει, οϋτε
-rόν έπηρεάζει. 'Ελεύθερος, έλεύθερα ένεργεί. 'Έχει δικαιοσύνη
κα:i σωφροσύνη, διότι κυριαρχεί έπά
, νω σέ δλες τiς έπιθυμίες καi
τίς ήδονές, άφοϋ καμμιά ήιδονη δέν είναι άνώτε.ρη απ' αυτόν. Εί
ναι άνδρείος, άφοG ένίκησε τόν 'Άρη, τόν 'δποίον αίχμα,λώτισε
μέ τήν 'Αφρο,δί'τη, δηλ. μέ τόν ερωτα της 'Αφροδίτης. Είναι ποιη
τής, άJφοG καi δποιον άγγίζει τόν κάνει ποιητή. Είναι καi καλλι
τέχνης. Είναι δημιουργός δλων των έιμψύχων δντων, άπ' αυτόν
έt?λάστησε ή ζωή δλη. Διδάσκαλος στiς πρακτικ,ες τέχνες, δη1μι
ουργός της άρμ•ονίας καί κάθε άγαθοG άνάμεισα στους θεούς
καί στους άνθρώπους.
Χαρίζει στους 'άνθρώπους είρήνη, στά τιελάyη γαλήνη καi
νηνεμία, ϋπνο στά θλιμένα κορμιιά. Λιγοσ1.1εύει τήν έχθ1ρότητα,
αυξάνει τή φιλία:. Πρωτος σέ γιορτές, σέ χορούς, σέ θυσίες. Δί
νει καλωσύνη, διώχνει τήν άγριότητα. Στοργικός, άγαθός, κα
μάρι στους σοφούς, άγα:τιητός στους θεούς, άπάκτηιμα των καλό
τυχων. Πατέρας τη·ς τρυφης, της άt?ρότητος, της χλιδης, των χα
ρίτων, του τιόθου. 'Οδηγός σέ κάθε τιόνο, φΜο, πόθο, λόγο. θα
λασσομάχος, τιολεμι,στής, ύτιέροχος σωτήρ. Στόλισμα θεων καί
ά:νθρώτιων. 'Οδηγός τια έιμορφος, παντοδύνCΧJμος, πού κάθε άν
θρωπος όφείλει ν' ά:κολουθη, τραγουδώντας ,τούς 'ίδιους σκο
πούς πού κι' αύτός τραyουδάει, μαγεύοντας τόν νου θνητων
καi άθανάτων.
'Έτσι τελείωσε δ ϋμνος του 'ΑΎάθωνος γιά τόν 'Έρωτα καί
άκολούθησε θύελλα άπό έτιιδσκιιμασίες.

σε

Άλλα δ Σωκράτης δέν φάνηκε νά συμ•μερίζείαι τόν yενικc
ένθουσιασμό. Καi έτιειδή ηταν ή σειρά του νά μιλήση, αρχισε νό
'λ.έη τά δικά του.
ΆφοG έπαίνεσε, μ-έ. 1κάτιοιαν είρωνεία, την δΙμιλία ΤΙΟG Άγά
θωνος, τονίζει τιώς αυτός θά ιμιλήση μέ άπλα λόyια, λέγοντας ο
χι ώραία δπως δ 'Αγάθων, αλλά μόνον δσα νομίζει 'άληθινά
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yιό:: τόν 'Έρωτα. Ζητεϊ δμως νά κάμη πρωτα μερικές ερωτήσεις
στόν 'Αyάθωνα.
Μέ τή μαιευτική του μέθοδο αναγκάζει τόν 'Αγάθωνα νά ό
μολοyήση δτι ό ερως είναι επιθυμία κάποιcυ πράγματος πού
δέν τό εχcιμε, διότι αν τό ε'ίχοψε δέν θά τό επιθυμούσcψε, κά
ποιου πράγματος, πού δέν είναι δικό μας, πού μας λείπει. Συ
νεπως ό 'Έρως, άψου επιθυμεϊ τό ώραϊον, δέν είναι δ 'ίδιος ώ
ραϊος. Καί αφου τά αγαθά είναι ώραϊα, του λείπουν έπομένως
καί τά αγαθά.
. 'Έτσι α.αιτρέπει την καλλιεπη δμιλία του Άyάθωνος καί
προχωρώvτας στόν λόγο του, διηyεϊται δσα ακουσε yιά τόν "Ε
ρωτα άπό μια yυναϊκα της Μαντινείας, άπό τη Διοτuμα, ή ό
ποία ύ-ττηρξε δι1δάσκαλός του στά έρωτικά. Και έyώ επέ�μενα λέγει δ Σωκράτης- δτι δ 'Έρως είναι μεγάλος και ώραϊος θε
ός. 'Αλλά ή Διοτίμα μοϋ ελεyε δτι οϋτε ώραϊος είναι, οϋτε α
γαθός.
- Τί είναι, λοιπόν, άσχημος και κακός;
- Πάψε νά '5λασφημας. 'Ό,τι δ-έν είναι ώραϊο, δέν είναι άναγκαστικα άσχημο. 'Υπάρχει κάτι ανά;μιεσα στην ώραιότητα
καί στην ασχήμια, δπως ανάμεσα στη σοφία, καί στην αμάθεια,
άνάμεσα στην κακία καί στην άρετή, άνάμεσα στη θνητότητα
και στην αθανασία. 'Έτσι δ 'Έρως είναι κα.τι μεταξύ θνητου
καί αθανάτου. Είναι μέγας δα�μων. Έξηyεϊ και ,μετα'5ιι:ιάζει
στούς Θε-ούς τά ωθρώπ'lνα καί στούς άνθρώπους τά θείκά.
Εύρισκόμενος μεταξύ θεων καί ανθρώπων γεμίζει τό μεταξύ τους
κενόν καί δίδει έσωτερι,κη συνοχή στό Σύμπαν. 'Ολόκληρη ή
Μαvτικη εχει συνεργάτες της τούς δαίμονες, δπως ή τέχνη των
ίεpέων ή σχετική μέ τίς Μυσταγωγίες. θεός μέ α.vθpω'Πο δέν
1fρχεται σέ α.μεση επαφή. Δια μέσου των δαιμόνων γίνεται κάθε
έπαφη θεων καί ανθρώπων, είτε κατα την
έyρήyορση, ε'ίτε
στόν ϋπνο. 'Υπάρχουν πολλοί καί διάφοροι δαίμ
ι ονες. 'Ένας
άπ' αύτούς είναι δ 'Έρως.
Έπα{κολουθεϊ ή ίστορία της καταγωyης του 'Έρωτος. ''Ο.
ταν γεννήθηκε ή Άφροδuτη εκαναν σιψττ�όσιον οί θεοί, καί με
ταξύ αύτων δ yυιός της Μήτιδος Πόρος. 'Όταν ά:πόφαyαν ηλθε
ή Πενία yιά νά ζητιανέψη. Ό Πόρος, μεθυσμένος ά:πό τό νέ
κταρ, ει:ιyηκε στούς κήπ::υς τοϋ Διός καί κοιμήθηκε. Ή Πενία
τόν '5λέ.πει, τιλαyιάζει δίπλα του, συνουσιάΙ:;εται μαζί του καί
συλλα1μι:ιάvει τον 'Έρωτα. Νά ΎLατί δ 'Έρως εyινε ακόλουθος
καί ύπηρέτης της 'Αφροδίτης, επειδή συνελήφθη στα yε"\Αέ.'θλιά
της, καί ά:yαπα τά ώραϊα, διότι ή 'Αφροδίτη είναι ώραία.
Καί επειδή είναι yυιός του Πόρου καί της Πενίας, είναι αίώ
νια φτωχός και κάθε άλλο παρό: άπαλός καί ώραϊος, δπως τόν
φαντάζεται δ κόσμος, άλλα σκληρός, απεριποίητος, ξυπόλυrτος
καί άστεγος. Κατάχα1μα πλαγιάζει καί κοιμαται στό ϋπαιθρο.
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Διότι φεύγει άrτό τά yερατειά, rτου ερχονται rτολύ yρηΎορώτε
ρα άrτό οσο rτρέrτει, καl κάνει rτάντοτε συντροφιά μέ τούς νέ
ους. Είναι, λοιrτόν, καl ό ίδιος αίώνια νέος. Καl οχι ,μόνον \.Ιεος,
άλλα καl άπαλός. Διότι περπατάει καl κατοικεϊ στα rτιό άrταλά
των άrταλων: στα αίσθήιματα καl στις ψυχές, θεων καl άνθιρώ
rτων. Καl μάλιστα οχι σε δλες τις ψυχές, διότι φεύγει άπό
τlς σκληρές. Είναι, λοιrτόν, νεώτατος και άπαλώτατος. 'ΑΧλ.ά
καl λυyερός. Διότι μrταινο�yαίνει στις ψυχές, εύκίνητος και μέ
σε,μνή χάρη. Είναι πάντοτε έχθρός μέ τήν άσκήμια. Ζη άνάμε
σα στ' άνΗισμένα λουλού6ια. Δεν εχει μόνο'V όμορφιά, αλλά
καl άρετή. Οϋτε άδικει οϋτε ά'δικεϊται, οϋτιε. θεό, οϋτε άπό θεό,
οϋτε άνθρωπο, οϋτε ά-πιό άνθ'ρωτιο. Ή �ία ιδ"Εν του άpμόζει, οϋτε
τον έrτηρεάζει. 'Ελεύθερος, έλεύθερα ένερyεϊ. 'Έχει δικαιοσύνη
καl σωφροσύνη, διότι κυριαρχεϊ έrτάνω σέ ολες τlς έπιθυμίες καl
τlς ήδονές, άφου καμμιά: ήιδοvή δέν είναι άνώτε.ρη Ιάrτ' αυτόν. Εί
ναι άνδρεί:ος, άφοϋ ένίκησε τον 'Άρη, τον 'δποϊον αίχμαλώτισε
μέ τήν 'Αφροδίτη, δηλ. μέ τον ερωτα της 'Αφροδίτης. Είναι ποιη
τής, άφοϋ καl δrτοιον άyyίζει τον κάνει ποιητή. Είναι καl καλλι
1 ψύχων οντων, ά,τ αύτον
τέχνης. Είναι δηrμιουρyός ολων των έμ
έ�λάστησε ή ζωή ολη. Διδάσκαλος στις rτρακτικιές τέχνες, δηιμι
ουρyος της άpμ•ονίας καl κάθε άyαθοG άνάμεσα στους θεούς
καl στούς άνθpώ'Πους.
Χαρίζει στους 'άνθρώπους είρήνη, στα rτελάyη yαλήνη καl
νηνεμία, ϋπνο στα θλιμένα κορμιά. Λιγοστεύει τήν έχθρ
, ότητα,
αυξάνει τή φιλία. Πρωτος σέ γιορτές, σ"Ε χορούς, σέ θυσίες. Δί
νει καλωσύνη, διώχνει τήν αγριότητα. Στοργικός, αγαθός, κα
μάρι στους σοφούς, άyαrτητός στους θεούς, άrτάκτηιμα των καλό
τυχων. Πατέρας της τρυφης, της ά�ρ
, ότητος, της χλιδης, των χα
ρίτων, τοϋ πόθου. 'Οδηγός σέ κάθε rτό'Vο, φΜο, rτόθο, λόyο. Θα
λασσομάχος, rτολεμιστής, ύrτέροχος σωτήρ. Στόλισμα θεων καl
άνθpώrτων. Όδηyός rτα έJμορφος, rταντοδύνcφος, που κάθε άν
θρωπος 6φείλει ν' άκολουθη, τραγουδώντας τους 'ίδιους σκο
rτους που κι' αύτος τραγουδάει, μαy,εύοντας τόν νοϋ θνητων
καl άθανάτων.
'Έτσι τελείωσε ό ϋμ ος τοϋ 'ΑΎάθωνος yιά τον 'Έρωτα καί
ακολούθησε θύελλα άrτό έrτιδοκυμασίες.

Άλλα δ Σωκράτης δ-έv φάνηκε νά συμμερ�ζεται τον yενικc
ένθουσιασμό. Καl έrτειδή ηταν ή σειρά του νά μιλήση, άρχισε νό
'λ.έη τά δικά του.
Άφου έπαίνεσε, μ-έ 1κάrτοιαν είρωνείια:, τήν όιμιλία τισϋ Άyά
θωνος, τονίζει rτώς αυτός θά ιμιλήση μέ άπλα λόγια, λέγοντας ο
χι ώραϊα δπως δ Άyάlθων, αλλά μόνον δσα νομίζει 'αληθινά
1
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yιά τόν "Ερωτα. Ζητεί: δμως να κάμη πρωτα μερικές ερωτήσεις
στόν 'Αyάθωνα.
Μέ τή μαιευτική του μέθοδο α αyκάζει τόν 'Αγάθωνα νά δ
μολοyήση δτι δ ερως είναι επιθυμία κάποιου 'Π'pάyματος πού
δ-έν -τό εχc1με, διότι αν τό ε'ίχcφε δέν θα τό επιθυμούσαιμε, κά
ποιου πράγματος, τιού δέν ε1ναι δικό μας, τιού μας λείπει. Συ
νεπως δ 'Έρως, ά!ψου ετιιθυμεϊ τό ώραϊον, δέν είναι δ ίδιος ώ
ραϊος. Καί αφου τα αyαθα είναι ώραϊα, του λείτιουν έπομένως
καί τα αγαθά.
:Έτσι ανα1τρέτιει την καλλιε,τη δμιλία του Άyάθωνος καί
τιροχω.ρώντας στόν λόγο του, διηyεϊται δσα ακουσε για τόν "Ε
ρωτα άπό μιά yυναϊκα της Μαντινείας, ατιό τη Διοτυμα, ή δ
τιοία ύ,τηρξε δι1δάσκαλός του στα ερωτικά. Καί εγώ ετιέ�μενα λέγει δ Σωκράτης- δτι δ 'Έρως είναι μεγάλος καί ώραϊος θε
ός. Άλλα ή Διοτίμα μου ελεyε οτι οϋτε ώραϊος είναι, οϋτε ά
yαθός.
- Τί είναι, λοιτιόν, άσχημος καί κακός;
- Πάψε νά t5λασφημδ:ς. 'Ό,τι δ-έν είναι ώραϊο, δέν είναι άναyκαστικα άσχη1μο. Ύτιάρχει κάτι άνάιμεσα στην ώραιότητα
καί στην ασχήμια, δτιως ανάμεσα στη σοφία, καί στην αμάθεια,
ανάμεσα στην κακία καί στήν άρετή, ανάJμεσα στη θνητότητα
καί στην αθανασία. 'Έτσι δ 'Έρως είναι κάτι μεταξύ θvητου
καί ά!θανάτου. Είναι μέγας δαί�μων. Έξηyεϊ καιί μεταt5ιt5άζει
στούς θ1ε-ούς τα chθρώ,τ,ινα καi στούς ανθρώτιους τά θείκά.
Εύρισκόμενος μεταξύ θεων καi ανΘρώπων γεμίζει τό μεταξύ τους
κενόν καi δίδει εσωτερ�κή συνοχή στό Σύμπαν. 'Ολόκληρη ή
Μαντική εχει συνεργάτες της τούς δαίμονες, δτιως ή τέχνη των
ίερέων ή σχετική μέ τiς Μυσταγωγίες. θεός μέ αιν'θρωrπ:ο δέν
{ρχεται σέ αμεση επαψή. Δια μέσου των δαιμόνων γίνεται κάθε
έyρήyορση, ε'ίτε
ετιαφή θεων καi ά'\Λθρώπων, είτε κατά την
στόν ϋπνο. Ύτιάρχουν πολλοί καί διάφοροι δαίiμονες. 'Ένας
άπ' αύτούς είναι δ 'Έρως.
Έπα\κολουθεϊ ή ίστορία της καταyωyης του 'Έρωτος. 'Ό�
ταν γεννήθηκε ή Άφροδί1τη εκαναν σuμ'Π'όσιον οί θεοί, καί με
ταξύ αύτων δ yυιός της Μήτι6ος Πόρος. 'Όταν άτιόφαyαν ηλθε
ή Πενία yιά να ζηrηανέψη. Ό Πόρος, μεθυσιμένος άτιό τό νέ
κταρ, έt5yηκε στούς κήπ-:,υς του Διός καi κοιμήθηκε. Ή Πενία
τόν t5λέτιει, πλαyιάζει δίπλα του, συνουσιά�εται μαζί του καi
συλλαμt5άνει τόν 'Έρωτα. Νό: γιατί δ 'Έρως εyινε ακόλουθος
καi ύπηρέ.της της 'Αφροδίτης, επειδή συνελήφθη στα yε\Αέ'θλιά
της, καi άyατιδ: τά ώραϊα, διότι ή Άψροδίτη είναι ώραία.
Καi έτιειδή είναι yυιός του Πόρου καi της Πενίας, είναι αίώ
νια ψτωχός καi κάθε άλλο τιαρά ά11αλός καi ώραϊος, δτιως τόν
ψαντάζεται δ κόσμος, άλλα σκληρός, α:τιεριποίητος, ζυπόλυτος
καi αστεyος. Κατάχαμα πλαyιάζει καi κοιμαται στό ϋπαιθρο.
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Κληρονομιά από τή Μητέρα του εχΈL τή στέρη ση καί από τή φύ
ση τοϋ Παιτέρα του άναζψrεϊ πάvrοτε τά ώραϊα καί τά αγαθά.
Γενναϊος, ριψοκί'Vδυνος καί δρ,μητικός, yεματος τεχνάσματα, φι
λόσοφος, τρομερός γόης, μάγος καί σοφιστής. Δέν είναι αθάνα
τος, μά οϋτε καί θνητός. Μέσα στήν ίδια ήμ�έρα άνθίζει καί
ζη, επειτα πεθαίνει καί σέ λίγο ξrοαζωντανεύει. Κάθε τί πού
άποκτα:, ξεyλυστράει άνάμεσα από τά δά'κτυλά του, καί οϋτε
φτωχός είναι ποτέ δ 'Έρως, μα οϋτε καί πλοι';σιος.
Κατά τόν 'ίδιο τρόπο βρίσκεται άνάμεσα στή σοφία καί στην
άμάθε.ια. Κανένας θεός δέν φιλοσοφεϊ, οϋτε έπιθυμεϊ να yίνη σο
φός, ά!φοϋ σοφός είναι. 'Αλλά οϋτε καί οί άμαθεϊς φιλοσοφοϋν η
έπιθυμοϋν νό: γίνουν σοφοί, διότι νομίζοι;ν πώς είναι. 'Ώστε μό
νον δσοι είναι ανάμεσα σοφίας καί άμαθείας φιλοσοφοϋν. Καί
άφοϋ δ 'Έρως είναι ερως πρός τό ώραϊον, καί ή σοφία είναι
όmό τα πιό ώραϊα, αναyΙκαστικό: ό 'Έρως είναι καί φιλόσοφος.
Άλλα σέ τί άποι5λέπει δ 'Έρως; Άποι5λέπει στό να απο
κτήση τα ώραϊα καί τά αγαθά, ωστε να yίνη εύτυχής. Καί άκό
μη πληρέστερα, CΧΠ1ο�λέπει σε τακετό μέσα στό ώραϊο. Διότι
δλοι οί αvθρωποι yεννοϋν καί μέ τό σωμα καί μέ τήν ψυχή. 'Ό
ποιος έyκυμοvεϊ καί συνταράσσεται •από όρyασμό, ποθεί: έναyώ
' ια τό ώραϊο καί μονάχα δταν τό αποκτήση 'λυτρώνεται. Ή
συνουσία άντρα καί γυναίκας είναι κάτι τό θεϋον. Διότι ή κυο
φορία καί δ τοκετός είναι τα αθάνατα στοιχεϊα μέσα στή θνητή
φύση του ζώου. Ό 'Έρως, λοιπόν, είναι καί ερως της άθανα
σίαc., καί ή αθανασία πραyματοποιεϊται 1μέ την άναπαpαyωyή.
Ό ανθρωπος συνεχως μεται5άλλεται, οχι μόνον στό σωμα, άλλα
καί στήν ψυχή. Τίποτα δ-έν ,μένει άναλλοίωτο, οί τρόποι, τά ηθη,
οί tδ,έες, οί επιθυμίες, οί ήδονές, οί λύπες, οί φΜοι, σί γνώσεις.
_, Αλλα απ' αύτό: yεννω,ϋνται κι' αλλα χάνονται. 'Υπάρχει διαρ
κής ανανέωση, καί αυτό είναι άθανασία. Καθένας πού λέyομε
δτι θυσιάζεται, δέν έπιδιώκε� παρά να παραμείνη αθάνατη ή
μνήμη της άρετης του.
'Όσοι, λοιπό, -έξαικολούθησε ή Διοτuμα- έyκυμονοϋν στό
σωμα, έπιθυμοϋν μα:λλον τίς yυναϊκες, yιό: να τεκνοποιήσουν
καί ετσι ν' άποκη�σc-υν ά8rοασίαν. 'Όσοι πάλιν έyκυμονοϋν
περισσότερο στίς ψυχές παρά στό σωμα, έπιθυμοϋν δσα χρειά
ζεται ή ψυχή yιό: να yεννήση, δηλαδή φρόνηση καί δλες τίς αλ
λες αρετές. 'Ότιοιος από \έος έyκυμονεϊ στην ψυχη καί ή φύ ση
του είναι θεία, αίσθάvεται την άνάyκη τοϋ τοκετοί) καί άναζη
τεϊ παvτοϋ τό ώραϊο, διότι στό άσχη�μο κανείς δέν θέλει να yεννή
ση. "Αν ι5ρη, λοιπόν, μια ώpαία ψυχή, συνδέεται μαζί της 'καί
ή φιλία αύτη είναι δεσμός δυνατώ-rερος από τόν δεσμό ένός αν
δρόγυνου, καί yεννιοϋνται αθάνατα καί ώραιότερα παιδιά, πα
ρά τά σωματικά, δπως είναι τ,ό: ερyα του 'Ομήρου, του 'Ησιόδου
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καί των αλλωv μεγάλων ποιητών η οί νόμοι του Λυκούργου η
τοϋ Σ όλωvος, καί κάθε αλλο ερyο αρετης.
Καί τώρα ή Διcτί.μα φθάνει στήv ανώτατη μύηση στά έρω
τικά, έκθέτοντας τούς άνα<5αθμούς της έρωrruκης ιμυήσεως.
'Όποιος ακολουθεϊ τον σωστό δρόμο, πρέπει \! αρχίζη, ο
ταν είναι \Λέος, από τά ώραια κορμιά. Νά έρωιτεύεται ενα μο
νάχα κορμί καί vά yεννάη σ' αύτό ώραιες σκέψεις. 'Έπειτα θά
καταλά<5η οτι ή ώραιότης πού <5ρίσκεται σ' ε'να κορμί είναι άδ�λ
φή της �ραιότητος πού <5pίσκεται σε κάθε α.Νλο. "Αν είναι έρα
στής της έξωτερικης ώραιότητος, θά καταλά<5η οτι ίδια είναι σ'
ολα τά κορμιά καί θά μετριάση τή μοναδική προισήλωσή του σ'
ενα κορμί. Μετά πρέπει νά νιώση δτι ή ώραιότης της ψυχης εί
ναι πολύ πιο αξιολάτρευτη άπό του κορμιου. Καί οταν αντιικρύ
ση τήv ώραιότητα πού ύπάρχει στις πράξεις και στούς θεσμούς
θά παρατηρήση δτι τό ώραιον είναι παντου ομοιο και δτι ή ώραι.
ότης τοϋ κορμι,ου εχει μικρή άξία. Μετά τις πράξεις θά δδηyη
θη στις y ώσεις, ωστε v' άντιιφύση και έκείνων τήv ώ
ραιότητα.
Και άτενίζοντας τό άπέραnιτο πlέ:λαγος της
ώραιότητος, θά yεννάη ώραίους καl ύψηλούς λόγους και
σκέψεις, ιμέχ,ρις οτου, στο τέλος της έρωτικης μυήσεως, αντι
κροοη τή μ1Ο1ναδική ' Ωραιότητα.
Είναι μία ώραιότης θαυμασίας φύσεως, πού ύπάρχει αιώνια
καί δεν ύπόκειται σε γέννηση και άφανωμό , οϋτε σi αϋξησ
, η η έ
λάττωση, πού δεν είναι μερικώς ώραία και μερυκως ασχη,μη, οϋτε
αλλοτε ώραία καl αλλοτε ασχημη, οϋτε yιά μερικούς ώραία καl
yιά αλλους ασχη,μη. Αύτή ή ώραιότης δεν παρουσιάζεται σαι
κάποιο πρόσωπο η κάτι σωματικό, οϋτε με τή μορφή ένός λόγου
η μιας έπιστήιμης, αλλά είναι κάτι αύθύπαρκτο, ένιαιο και αίώ
νιο. UΟταv λοιπόν, κανείς ύψωθη άπό τά έyκόσμια και ά:pχίζη
1 ρύζη έκείνηv τήv 'Ωραιότητα, πλησιάζει στο τέρμα.
v' ά:'ντικ
Ό σωστός, λοιπόν, δρόμος είναι ν' αρχίζης 'ό:πό τις έyκό
σμιες ώραιότητες και v' ανυψώνεσαι ό:!διάκοιπ:α, σάν άτιό σκαλο
πάτι Ο"Ε σκαλοπάτι, ά.πό τά ώραια κορμιά προς τις ώραιες πρά
ξ�ις, άπό τις ώραιες πράξεις προς τις ώραιες γνώσεις, μέχρις
οτου φθάσης τελικά, σ' έκείνη τή γνώση, πού είναι ή γνώση του
άτιολύτου Ώραίοu, και vά yνωρίσης τήν άτιέρα'ν'Πl 'Ωραιότητα.
Τότε άξίζει δσο ποτέ ή άνθρώnιvη ζωή.
-"Αν ποτέ, Σωκράτη -είπε ή Διοτίμα- άντικρύσης αυτή τή'ν
απόλυτη Ώραιόιτητα, θά ίδης πώς δεν συγκρίνεται οϋτε με χρυ
σάφι, οϋτε ,με πολύτιιμα φορέιματα, οϋτε με ώραια παιδιο:
και έκpή<5ους, πού οταν τώρα τούς <5λέπετε, έσύ και οί αλλοι, χά
νετε τον νου σας. Φαντάσου τί θά γινόταν σ' αύτόν πού θο:<5λε
πε τήv άτιόλυτη, τήv καθαρή, τήν ανόθευτη 'Ωραιότητα, τήν άμό
λυντη άτιό ανθρώπινες σάρκες και χρώματα και ·άτιό κάθε αλλη
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θνητή ματαιότητα, τη θεία καl μοναδική 'Ωραιότητα. Μόνον τό
τε, καθ"ώς θό: Gλέ-rτη την 'Ωραιότητα, με δ,τι αύτ-ή ε1ναι 'όρ
, ατή,
θά τοϋ δοθfΊ νά yεννήση οχι είδωλα άρετης, άλλά τήν άληθινή
άρετή. Καί δταν yεννήση καί μεyαλώση ,μιό: τέτοια άληθιvή α
ρετή, τότε θ' άποκτήση ό άνθρωπος τη δυνατότητα νά yίvη άyα
-rτη,μένος από τούς θεούς καί αθάνατος.
Αύτά ελεyε ή Διοτίμα, καί ε:π:εuδή δδηyός cτrήν άvτίληψη αύ
της της ώραιότητος είναι δ 'Έρως, νά yιατί λέyω δτι πρέπει
vά τιμα:με τον "Ερωτα.
*
**
'Έτσι τελειώ"ει την δμιλία του δ Σωκράτης και τότε φθά
νει στο συμπόσιο, μεθυσμέ ος κrαί cτrεφανωμένος rμε κισσό, μενε
ξέrδες καί κορδέλλες, δ ΆλκιGιάδης, ό όποιος έyκωμιάζει, οχι
πιά τόν 'Έρωτα, άλλά τον Σωκράτη. Ό ΆλκιGιάδης πλlεκει
ενα περίφηιμο έ-y1κώμιο στον Σωκράτη. 'Αναφέρεται στη δεινό
τητα τοϋ λόγου του, πού μαγεύει ,με τίς άλήθειες πού λέyει και
δδηyει στήν άρετή και στη ντροπή yιά τά έλαττώματα. Και κα
θόλου δ-έν είναι άλή,θειια δτι έρωrrοτροπει με τούς ώραίους νέους,
οϋτε καθόλου ενδιαφέρεται yιά τή σωματική τους όμορφιά καί
yιά τά πλούτη τους. 'Αναφέρει σάν @όrδειξη τον έ.αυτό του,
πού ήθέλησε νά προσελκύση τόν Σω•κράτη, ό όποιος δμως τόν
απέκρουσε, παρ' δλες τίς προσπάθειές του νά τον σαyηνεύση .
t<αί ετσι ό 'ΑλκιGιάιδης έκφράζει τον θαυμασ�μό του yιό: τή σω
φροσύνη καί τή δύνα�μη θελήσεως τοϋ Σω'κράτη, ό 'όποιος και
τίς κακουχίες στις έ.κστρατειες άντuμετωπτίζει ,με μοναδική καρ
τερία, θάρρος και ανδρεία.
Τότε φθάνει μιά άλλη μεγάλη πταρέα γλεντζέδων και άρχί
ζει πιά yενι11<ιή κρασοiκατάνυξη, ωσπου δλοι άποκοuμοuνται, έκτος
άπο τόν Σωκράτη, ό όποιος έξακολούθησε νά συζητη 'και δταν
ξημέρωσε, πλύθηκε και πέρασε την ήμέρα του δπως πάντα, καί
μόνον δταν Gpάδυασε γύρισε cτro σπίτι του -./ άναπαυθη.
'Έτσι τελειώνει τό περίφημο «Συμπόσιον», πού εyραψε ή απα
ράμιλλη πέννα τοϋ Πλάτωνος.
Περιληπτική καί άμυδρή εικόνα έτολμήσαμε νά δώσωμε, με
1
τήν έλπ'ίδα
vά σταθοuμε άφορμή yιά νά ξαναμελετηrθη άπο τούς
άναyνωστες τό άθάνατο αύτό yένvηιμ,α τοϋ ΈλληνικοΟ Πνεύ
ματος, το άριστούρyημα του Πλάτωνος.

**************
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εfναι σηpερα επ,καιρη;

ΟΜΙΛΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΑΙ
ΘΡΗΣΚΕ10ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΦJΛΟΣΟΦΟΙ
'Απέναντι στήν βία των άτόμων καί τi:"1ν κ�εστώτων. των τάξεων και
των ίδεολοy ιων, μπροστά στην άχόρταyη μηχανή της ιεχνολοy ίας πού κατα
πίνει κόπα.χ; καί άνταπτοδίδει μολυσμένα πeρι(!,ά:λλοντα, μπροστά στό δηλητή
ριο καί τήν μοναξιά των μεγάλων 'Π'ολιτειων, μπροστά στην άνησυχία των πολ
λών, των νέων, των ήλικιωμένων, των οό:νθρώπων χωρίς δύναμι καί χωρίς ίιρ
yάνωσι μπροστά στήν αύξανόμενη μη ίκανοποίησι τοϋ κλειστοϋ κυκλώματος
έρyασία - χρημα - κατανάλωσι, ποιός χωρος eμεινε σήμερα yιά τόν λόγο
των μεγάλων παραδοσιακών θρησκειών;
Μπορεϊ σήμερα νά εtναι έπίκαιρη, μέ τίς άντιθέσεις καί τίς δυσκολίες
πού παρουσιάζει δ σύγχρονος κόσμος, μιά διδασκαλία πού μας ερχεται άπό
χιλιάδες χρόνια; Τί μτrοροϋν νά προσφέρουν στόν σύγχρονο ανθρω-πο, οί
θρω-ποι πού μιλανε yιά θ-εό;
Ξeκινώντας άπό τίς έρωτήσε.ις αύτές, ή μεγάλη ίταλική έφημερίδα «Κορ
ριέρε Ντέλλα Σέρω> τοϋ Μιλάνου συyκέvτρωσε γύρω άπό μιά φανταστι (η
«στρογγυλή τρά-reεζα» μερικούς ά:πό τούς έyκυρότερους στοχαστές τω1ι με
γάλων παραδοσιακών θρησκειών:
'Ιδού τά κυριώτερα σημεϊα των άπαντήσεων, πού Ι,.δωσαν, και πού άπε
τέλεσαν αύτό τό ένδιαφέρον ίδεατόν «θρησκειολοy ικόν συμπόσιον»

σ:ν

ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΟΣΟΥΑ ΧΕΣΚΕΛ
ό μεγαλύτερος ζων 'Εβραίος στοχαστ1)ς

Ή άρρώστεια τηc ματαιότητοc
Αύτό, πού κυρ�ως, άιντιμ;ε1tω
1 rrοί σμε εiίνα.ι μ,ιά. κιρία�ς της ά.νθρω
πια-ς τ�ϋ ά.νθρώπου: 'ΑΠ'ο τ+,ν 'Κ!ρίσιν σ.ύτήν, ή Οp·r,Qjκ.ευιτuκ.ή πλωpά
άntατελεί το πι�ο εϋyλωττο ωπο τά. συμπτώμα.τα. Ή μά.χη πού δίνου
με εχεt γιά. στόχο τ+,ν πρσ.γιμ.ατι-χ.όητα μιθ,ς ά.λη1θινά. ά.ν•θρώπ�ν-r,;
ζωης, κ.αί τήν σημα.σί� τωΥ πρασ:πα.!θ'ειων μας γιά. τή'Ι επ:τuχίlα. -η-;:
δικιοο:οσύνη κ.σ.ί της εύσ.πιλαγχνίΙα.ς.
Ή ά.ρρώατιά μας είνα..ι σήμερα. ενα. σ.ίσθημcι. μ7,τ,αιότγ.τος κ.::ιί
π:�ρ,αλογ,�σψLJ'ϋ. Πολιλές α'ΙΌΟ τις M.rt'α..'YJt-ifσε:ς μα.ς ά:πεδιsίχ1θη,σ1.·ι' σ.ρ
yότερα., m.τε,σπρσ.μμέ•-,ε.ς, πραryμιαιtt0ι<Jες ήττες, �dλιλοί άιrοό τούς eρ:ά,μ
οους ,μα,ς στο -υέλ,ος ψά,νηκαγ τα..'rο:οt"Ιώσεις.
Πόσο οiUΙστ\λχισμ,ένο το ε�Ιδlος μ,οος, ,J,,v μωα. σ' δλο α.υτο ,ο α:yχο;
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iκΌύ1ω'ιτα.. φωνιές vά d:Jνα.ί('έ'λλοιυν οτι. ά.φου ό α.vθψωπος ΥJωτ:ια.κ.τήισει
τ-ηv μοίρα του, με την έξέ),:ξίν -oou π,ρός τήν 'Χlα.τεύ'θυνσιν
μ:δ,; κυ
,
. τ�ός α.νθριωιπος δ\έν εχc:ι
ριcφχίαι; της ίστοριy,:ης έξ0λιίξειως, ό ϊδιο; w
π�ά. &..νσ,γκη α.πό τον Κύριο, δεγ εχειι ά.vά.Ύ'ΧΥJ α.πό τήν φύισιιv κ,α,ι
τ:ήν ίστορί:1.. Κοιτάξτε πpοσιεχτι'Χiά. "t'ί εχομε ΚΙοcΥε.ι α.'Πέναιντι στά προ
αλήlμια,τα. του ψUΙλεαrμου, τη; qrc1ώχει1w;, του ά.φοιπλuσμου... Ή λογι
χ+, θά. 1ιi.. ; ώο ηryουσε στήν α:rοελrπ:ισ1ία.. Ύm:άιpχει, 01uως, μ�ά. δύνcι,μις
�ού μέ σπρώχνει μπροι:πά, οί'νοντάς μου τη βε6α.ιάτ τα., οτ: π,έιp7,
iπό τιό 1t1α.ρά.λογο :1πiρχει χά.ποuο νόηψΧ.
'Π Βίολο; ύπα:Jιτη,pίζει' δτι ύιrοάρχε1ι ενια. νόη�μ,α. ΠΙέψα. α:πο το
ή
;ιυσ-τ pιο, μιά. α.ιω'Ι'ιόlτης ΠΙepα. α.Ιπό "t'o wαιρi!λογ ο. Ύ'1t\C1στηpLζ,ει, δτ:
τό νbηιιJJα. βρίσ:κετα.ι στην &.να,ζf(tησι του &.,νιί}ρώπtω. Ύπ,ά.ψΧ!ΕΙt μ:ά. σιιιω
πη,λή &ναμονή &.vθιρώιπων, ά.γιό-.πη , προοξεων, προσε�ης.
Ό βιολιχός μΏνοθεϊσμιός σημωίνε: ιδτ: 'Έκιείνοι; ποο έ.δrJιμ.. ιούpγη
::;ε το σύμπα.ν είνα.ι b-ι.εϊνο; ,με τ•όy όποϊ:ο ό ταιrοε�:νόι ς α.νιθιpωπος, σά.'ι
ατομ,ο, ιμπtΟpiεί '/{l. ε)Jθη εις ει rΤΟ'Υ.ψ'Υ)Υ με τή'� ΠpΟΙ:JΙΕUΙΧΎ) κ,α,ι. τή•; ενέρ
γεια.. ΤΌ μέ>λ�λον της θpησκ,είας θά. έξδψτηιθη ·ι(,α.τά. μ,εγά,λιο pα.θμ.ό,
από τό'Ι τpό>πο με τον όποίο θά. οώσ-ωιμε βσ,ρος στίς ιμειγ�ά,λ:ες ά.πα.ι
τήσεις της γ:ά. ελεος, ε.ύσπiλα.γχνιί,α, κιαί οικ,αιιοσύν'Υ}, •μ,έαι ,στά, βσ,::m.να
της κ,α.θημ,εp:•νης ζωης. 'Οπωσ1διήποrτε, δμως, έχτός α.πό τον α.V!θpωΙΠeι
πού :.ι::ιστοpεύιει TYj''i ίστοpία.. ύπά.ρχει 1<ια.ί ε'Ι'α.ς α.λλοι ς π,pωΙϊ:Ια,yωνιστής
m1v περ:πέτε.ια. της ά.νθρωιπόlτ ος χα1.. της Βp'ryσκΞ-ίtαις: δ Θεός.

ΑΧΜΕΤ ΜΠΕΝ

ΤΣΕΚΡΟΥΝ

Πρύτανις του Πανεπιστημίου του Φέτζ (Μαρόκον)

Ό Μωάμεθ ι<αi ή εύτυχία
"λ 'Ι ό χάΟiμο; κυ,pι!Χ!pιχηται σ,'rοο τήν τεχνολογιίια. yJα,ί α. ν �χουv
γίνει πολύ Π':10 ευΧολ�ες αί έπα.φές άνάJμJεσα. είς τούς λ!α.ού; πού ωσχο
λουντ�α.ι α.πσκλεισπΚJά.. μέ τήν έξύμν σιγ του σώιμια.τος Χια.1. την tΧΙαινο
ποίηι:;-ι ν των παθών του;, ΥJαλ 1t10ύ yι' αυτό ε.¼χιστα, είνια: δι<α.τ·ε.Ηc1:
μέ'Υ10: να. [χ,α.ναπο:ήσ01υ1y, τί; &Jπα tτ'ήσεις της ψυιχης, σ;ψασ[ια, εχε, yιά
:ου; όπα.δούς του Ίσλά.μ. νιά. ,συιμιμcψφώ,νιωνιτα.ι μέ τά. δισα. διιια.,κηρύσ1σ1εt
ή θρησκείχ, αιφΌtυ πpοηγουιμέν1ως κα:τ,α.νοήcr<C'UΙΥ τά. μ,οοτή1p:ά.
ι της, -ά
δρισ, κ,::χ,l τα, σχέlδ:ιcχ., μα.χpυ!ά.. από τίς δlεισ:ιδια.ιμονίες, τού; μύθου; κιαl
7lζ μα.η:ιό:Ύ)Ι't'Ες α.υτου του κόlσ,μο,υ.
1

Μιά Υ.α.1. δλα.: αί έξ &Jπαχαλύι• ψεως θρη,σκείαι εχουν ΟΙΚιαπό τή1
, πόt'Υ)'tος ΧJcχ.ί yι' ιαυrt'ο εχσυν κα.θορυαιη ΚJΙΧΥΌ1Υες γιά
ευτυχί1 α. της αJΥΙθρ1 ω
-�ά. ίκα.ναπο:Όυν 'ΌΙΧtrtόχpονιcχ. τίς ά.'ίάtγχες ,:,συ σώμσ.το; κ.αλ τίς α.νάγ
Υ,ες της ψυ,χης, κ.α.1. επ,ειδ!ή το Ίσλά.ιμ χ,ρονολογιικά, εΙνα.ι ή τελeυτοοί�
ά:ιτ;ό -;1.ς ούράινιες αιύτες θ�ρηpr,<.είες, ι-uποpου,μιε γά, ποϋμ;ε δτι τό ΊσΜ,μ
7υ'(ΙΚΙΕΥτpώιv1ε: σιλα, τα α.νια.γκια.ία, στοιχεία, ')'1t.« y•ά, μας εiξα,σψσ.λ,ί.ση f1lά
εΙΥΌυ,χ �σiμένη ζωrη πά.vω cπή,ι γή.
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ΣΕΓΙΕΝΤ

ΧΟΣΕ·Ι·Ν ΝΑΣΡ
Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης

Αί συνέπειαι τnc τεχνολογίαc
Ό σύγχρονος κ,όlσμος. ύιποψέρ,ειt άnυό σιυγχιέντρωισιιν τω·; έΛ5ιαιpε
pαVΌωΥ του ά:π00<ι1εuστιοcά. σιτά. ύλιΚιά. ά.γα.,θiά.. Μια. ά.V"Ό�οiροο01ιις στr;ν 'ΧΙΙΧ
τά.στα.σι α:ύτή ά.ιπwελεί το ψα.(•γ6μεινο πού σιήμ1ψ1. ε'Κιδη'λών,,οτα,ι αι·ι
χιιππισμ6ς, ενα. -χ.ίνη,μια, πού ά.pγε�ι τήΥ 'ΚιάJθε ε�θυνη του ά.τάμου
άJπέν-α. 11tι στην κοινωνία. πού το φιλοξεt'ι1εί 'Κια.ί το περιιιοά.λλειι.
Το Ί,σλά.μ στηρίζετωι σε ,μια. σωστή �σορροπ6α. ά,γάJμιεισια. στίς
ΠV'ε.υJ\J)α,τιΚιες Κ7.ιί ύλuχ;ες οψεις τής ζωής, οχι μόνον ά.,πο θεωpψ�Κ.'ΥJ
αιποψη άιλλά. wα.ί ά.,πό πρα.
, κτι·χ:ή.
'Ο σύγχρονος 'Κιόσμοι; με τίς τεχνdλοyι�κες εκδηλώσεις του ύπο
ψέ�ρει άnυό δ'υό βα..ρειες ά.ρρώστιες: την κοσμιικάτψα. 'ΧΙΟΟί την mοου
νάJμ,ωσιν των, !ιερων περιεχομένων.
Τέιλος, μιπορουμ1ε νά. που,με γ:ά. τ1 όγ σημ,ερινό α.νΙθρωιπο οτι, είνα.ι
ύποχρεωμένος wι. ζη σε μιά. 'Κια.τ·άιαταισι ιiγχουις κα.ί ψ66-οο. Ή π�στι;
στιοv Θεό κα.ί ή εμπι,στοσύγη στον Θε16, στην όποuα, τόσο ε:rοιμέινουιμε,
, λά.μ μπορεί νά. άntοτελέ�ση πηγή δiυ�ά.μεως 'ΧΙ!Χί &.σφαιλεί1ας.
:Jϊ-ι:ό Ίσ
Το ΊσλάJμ, οπως ολα.ι α.ί μεγά..λιαι θιρ σr,ιεϋα.ι 'ΌΟU κ6σμ?'J, εχει
τ1ά. θsι--uέιλιά. του ο-τούς α.1.ώ·νιι ους χα.ρα.κι τηρες της ά,νθρώπινης ψύ�εως.
aτ�ς άν.::ξάJ'ιΙ't'λητιες ά.νά.γκες το1 υ ά.νθ'ρώπου, πού κα.μμιιά. &..σύιλ;)_ηιπτη τε
χνολογία. δεν Θά. μπορέση νν. gεπεράJση, νά. 0ξα.ψα.νύση η νά. τίς -χ.ά,νη
ά.πηψχα:ιωιμέvες.
Για. το Ίσλά.μ μ
, ά.λιστχ, θά. μπορούσιωμε νά. που,με aτ� συμ6χίνει
το ά,ντίθετο:
πρά.γμια.
τι, --vό 'Κιυpιώτερο έιμπ6Ιδιο στο μονοιπά.τι της θρη
;
aκ,ευτικης ζωής είνα.ι οί όμοpιριές καί οί wοιλαοοεtες του 'Χι61:JΙμου, μέ
τά. -rοάιθ'Υ/ πού ξΞι Jστρα.τίΙζουν τ,όv χνθρωm;ο. Ή ώσύλληιπτη ομω; r:ρόο
. ι..ν -;.ό·ι
δος τής τεχνολογία.ς προιχιά.9Jεσιε μετα.μορψώσιε.�ς πού εΚιαΨ
σ�μ;ο πιο α.σχημο άιπ' ο,τι ύιπήρξε σε όποια.δήποτε περίοδο -;.ου πcι..
ρeJ.Jθ6ντος. Οί κ,ί δυνοι πού προiιpχοινrtαι ά:πό τέτουες ά.-ι�;έ.ιaεγΥ.ιτε;
μεrt1α,6ολ1ες "/417..ί μετχμορφώσιεις α.ρχιισχν vά. πχίρνιουν τέ'Όωε; δ.?:στά
σεις, ώαιε νά. &πtειλουν -καί την ίδια. τή'Ι ζωή. Κα.τά. οονέιπε:α:ι εχει
έξrαισΙθενήσει πάρα. ιπολύ το αίισΙθlηιμ,α, «αια1θερότητ:ος» "/4Ια.ί «συιμπαpα.�ά.
σεως» τιου συyχρ6νου -κ6Ισμου, στο όποίο συνήθως cπηρ·ίζονταν ό &ν
θρ1ωιπος πού άιπομια,κρύνοντα.ν άntό τον ΘΞ!ο κα.ί εμεινε με τήν π:,O'wJ
ΚιλονισμένΎJ, α.-πιστCα. δηλα.1δή των ά.νΙθιριί)πιων στήν δύναιμη ένό; -οε
χνολογ •κου ά.νrcιθ1pη-σrΛΕυτ1:ικ.ου πολιτισιμιου.
ι
α
Έξηγείτα,� ετ1σιι, γιιτί τ6ισοι νέοι σ>Όίς δυrτικες χωριε; α.ρχι:J>ΟΟ'Ι
νά. ενδιακρέ.ρωνται γιιά. τήν θρησκεία.

κ.όJ
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� Αγγλος ανατολιση)ς-θιβετολόγur.,

Κοί ήρθε ό Μάο ...
'.\πό tά. λίγα. π,ού μπορουμε γά μάθουμε σrt'Yj Δύlσ,ι ά.ιπό iφηyή
γιά vά.
σεις των 1ψοσφύγων, ή νέα. όλuστική κιινεζt'Υ./Υ) !Jδεολογ,ί,α,
ε.κφ,ρα.σθουμε wα.λύτε,ρα., ό μα.οϊΥJΟς πολιτισμός "tiGJY 1μ χανων- δεν
προ::;,Ξ.λ•ι.ύε� τούς Θι6ετινούς, πρα.yψΧ πού τνσ.ι εΥJΠ1ληrι.τι'ΥJό, έΊπεi5η
σi δλιόlκληρη τήν ' σία. διαπιΙΠώνωμε το ά.ντί1Θιε-ο φα.ιινόιμfο. Έ1νώ,
λα:rπό1v, στίς δυ,τικες χώρες ή «&.μψιΙΟ'οή.τ.φις» τ<Jίί πολιτισμοίί τη; wαr
τα.vαλώσιΞ,ως κυ1ριαρχεί στίς νέες γεvιιες καί ε[y,α,ι τόισο βι•α.ιότερη δσο
1
ο: vwι
,jψηλό είνα.ι το οtκονομι1κό έπrπεδο των εΘ,νωιν, στήv 'Ασία,
yοφεύαντ:J.: ά.πό τό όλικό ά.γο:Μ, ·ιαχπι το άγνωστο μέχρι τώρα, 'ΚΙ.lλ
ψ�λοδοξουν, ε.στ�ω κ7.ί &..συ αι'σθητα, νά ζήσουν με τον τpδσtο των Δυ
-;ιΧ;ω'/. Τό Θι6έτ, iκόμη 'Κ;α,.ί μπά. την κομμουvuστΙJΥ.ή καιtώκ.τrΡ"Υ),
πα.ριψέvιΞι έξα.ίρεισις στον ά.vια.τολιι1κό κόισμο.

-η

ΓJΑΖΑΜΠΟΥΡΟΥ ΣΟΥΤΖL
Κορυφαίος της Σχολης τοϋ «Ζέν»
Ό βου:δδι101μός Ζεν δεν ,είνα.ι λείψαν<J1 τοϋ ,7W-pελJθ6vτος, ά)J-n.. μ.ιά
τ.:ρα.yμα.τι•ι.ότη-τια tου σήμερα κα.ί μπορεί νά έ•ιιοια.φέιpηι τόιν Υ,ά.:θε σύγ
χρονο α.νrθρωπο. υΕνας α.vθρωπο; πού α.ρχ�σε νά κα.-οα.λα.6α.ίνη τό Ζέν,
μπορεί νά ζη με εvα. έ?..ά.χιστο 7tίΟΟ"ΟΟ"ΟΟ ένεργεια.κου μετα.6ολ:ισμw, δια,
τηρώντα.ς όιπωσδ-ήποtε τον έγκέιr.pα:λιά του πriλ.ύ Χια.θα-ρό,. Μπ'ορεί ν'ά
κ,ά,νη κρίσεις ±v1επηρέχστες, μέσα.
· σε μιά. πλ-ημJμΑψ�δα. ά.ιπό π.λη,ροφο
ρίες σχtετικά με tO',I σύnpοΥΟ κόσψJD, κοοί ΥΓJ. τίς μετιοομοpψώση σε
πράιξη. Μπορεί νά, ήρφήση διοοvο-ητικιά. καί φυισ:κ.άι, εχΙΟντα.ς λιryώ-ε
pες πιθα.νότη,τες α.πό εvα.v «&ν,ίδεο» νά ισ>JΨJ..'ΥτΥjσ,η τίς λεγόμεν = &-p
pώ:πιες των έyη').ί-y,ω,y, οπως εί,,�αι ο[ YJαpaiα,yJες πpο:,.οc,λές, οί ·ι)μ,ι
�λrpγίε.ς κ:;,,,ί ό 'Χι:χ.pκίνος.
1Οί δια.φορές ανά:μεσ::χ. σ' α.υτούς πού πιστεύουν "Χια.ί συιμμ();χρώ
ι Ζε·ι ΥJ:Χί τούς «εί1 δωλολά.
·ι�π.α.: με τά. δισ:χ. λέει τό
ι τρες», &πεδείχθ"Υj 
σr;,•ι ψυσιολοyιχ,ά, με ενχ πείραμα. πού εyινε το 1961 με Ο,Ζ.χ:J, �cτε
ρά.ι1ους Ζεν "Χια.ί με άλλους τοοcυς ΚΙα.νονικούς άνΒρώπους, χρη,σι:μο,
πσ.,ι�ντσ.ς τ+,v τ::χ.κτ:κή του Ζά. - Ζέ.ν (κ.ά.θ:,σμα. με rπα.υρωμέy.:χ. τά, 1vό
οι7.) , γισ. νά. ά.ντιπα.ραιθέσου1με τήν &γαιπ.νιοrή, τον εΥΙΞpγεια;χh μετα.60λι,Οϊμό κ.α.ί τά. κύμα.τα. τοίί εγ,yJεψά.λου. Γισ. τtς μετpή:,ιεις ισ.,υτές, χρ"Υj
σιμοπο: ήθ Υ,π.ν τσ. τελειόtτερα. ια.τρι1κά. μηχοον 'μα.τιχ. w:χ.ί συσκευές.
Ό βα-σιΚΙός μετα6ολ•.σμός ενός ά.νθρώmου πού εξοοσκ.εί το Ζεν
:rmοοεiχθηικε Υ.α.τά. 60% κωtώτερος ά.ιπό τό•ν μετα.6ολι.σμό ένός «εL&ω
λ())cά,.τρη». Ό μετ::χ.6dλι1σμός εκείνου πού εξασ'"'ι<Jεί τό Ζέν, εχε•: 800
θ'ερμί1δ1ες, σ:έ. •σύιy"ΧιpιΟΙΥ]
με τίς 1.300 ένιός άνθρώπου πού &,yα,πα.ύ,ετα.:
ι
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κια.ί \.ΙJε :ί; 1.500 e·;ό; πού εί•ν,α.t όρθιος: Αυτό σημοοίνει ort: lνι:ι.ς βε
τερ�νος -οϋ Ζεν α.ΚJqμ-η Χια.ί δτα.ν δiεν βρuσκ.ε-:χ.: σε θέση, Ζά - Ζεν
μπορεί vά ζήσ,η μ!l Η6.χt,jlτη ένiρ"('ε:cι. Ή ά.Ψ.ι.π·ιοή επι6ραι3ύ·;ετ:χ:.
'. "Ι'(Ι,Πl'/1.{!ει δύο YJ τ-pεί; ψ;,ρει ; σττό λΙΞπτό, εVΙ7J'Jrt;: 1 7 έvό; "IJ%'l'J'ι':'Y.�U
±,ιθρώtπ?J.
Γιά vά έ:χ,τι,μήση κα.'ιtείς τό 'hέ•ι, δε·; χpε:άiζο·ι,1.: γνώσε:; χ.:χ.ί
σ,κ.αιδημαϊκε; μz.λιέτ-ες. "Εv:ι; δρόμος είvαι: ή έψ:χρμ
, ογή τ.οϋ Ζά - Ζέ'Ι
ΟΙΌως Κ.Χt tO yσ, μ:χθαί•ιου.με ά:πο τίς Ε,\.1JΠΞ:pί1ες πώς ΠιpΘΠ1�: '/7. ζουμε
:ή·ι ςω1, μi -ό·ι χ.α.λύ\τερο τρόπο καί σύμφωγcι, μ,έ. τί; ;: _,,:,σι,Jr.;;·. κέ; 1.1:ι;
ΤJ'ι-i1Ιθε :ιε;.
ΖΑι ΝΤΑΝΙ�ΛΟΥ
Ό Γάλλος διανοούμενος πού εγινε
Καρδινάλιος άπό τόν Παϋλο Στ'

Αύτόc ό μέτριοc δρόμοc ...
Πιστεύω πώς είν:χι &.λήθΙει:,,, δτι σήμερα., στό·ι i3υrτ�-ι.ό 1νολ:τ:σμό
ουτ:1κ.ό, μια. κ.α.ί χα.pα.κ:-ηιp: ΕΙ: τον α:tiλΧ'/Ι't":κ.ο κόσμο, ενώ Οε'Ι
ά.cρ opi -όv -p:το κά(J]μο οϋτ�ε -ίς χιiψε; πίσω &.πό τό Σ:δηροϋ•ι Π1..ρα1Όέτοοσμα.- έξ οο1τία.; μια-; ΥJά.'Ιtο�α.; μοοτερ:αJλ•στικη; κ,α.ί ευκ.οJ,ης ύ1t1ά.ρξιzω;, έμιcρ ανDζετα.: μtά ά:ποιδlvνά.μωσ:ς τής πνε:.ι'μ:,,,τuκ,ης ζωη;..Μ:ά.
διάιχυτη έhτιrπολα., ιότης έμ.ιπ οδί ε: τόv α.νθρωπο νά. βρεθη στήν �οιιωrτ:1ιή καιτάι:τ.wη ιιtού θά. τοϋ εΠ'έ�-ρε,πε vά έμ6α.θύνη σταν έσιωτεp�Κιό του
κ.6σιμο.
Πράιyμ,mι, μόνω κ1:cιω α.Π'ό ώp,t:,,μένε; προϋποθέ,�ε:ς θά μποpοϋ
σε νά. ύιπάιρξη μ:ά. 1tιρα,γμα.τιm Β.pφ-κιευrτι1κή ζωή. Πισrαεύωι, λ-:;ιπ6 ν,
δτι δ κCνδυνος βρίσ,<,εϊiα., στή·ι εύκολ:α α.ύτή της ζωης κα.ί οχ: στον
&!θεϊσμό. Δεν π:,στεύιω σrταν ά.Jθε.ϊσμ,6, γιατί κρίνω α..ύrrόν σά.'Ι ψα,:
-ιόιμενο iπό τά. πρόσκα.ιιρ.
α . Δεν πι,στεύω δτι ο: σuγχ1p1οι α, θFω
ποι έ.λκύο·ft'α: ά.πό τον ά.Jθlεϊσμό. 'ΑντίlθεϊiΧ, π:στιεύω πώς εχc,,1)"/
π-p1�χ1"(Ιμα.τ:"Χlέ.ς θρφ:κε. υrcι,χες iΜ±γκε;. Ό Υ.ίνδυνο; βρ&σrιJεw.: σ' :ιύ,
,
, �
,
,ι. ΖΥ'ΟΟ)σεω;,
, ,
δ ημιοιυιρy
τ ν την εΝΛΙΕ.tψ,
, ι•,ωτητο;, σε μ;:σ., ωρ:σμε.ΥΎj
"(ΙΞΝιΥJή ι,uετρ:61-tη11:χ, ή διrοοίσ.. έξrι εί ΥJ:ι.ί τήν μ,είΜ1ι τώγ ά.vθρώ
πωι•ι πού iψ:ε.pώΥο'/τ�:χι στον Θε') : δ μ:κ•pότερο; &.ρ:ιθμός ίερi�ω·ι
%Χι θρησκιευ-ί,ΧWV iξιωμ,:χ'tούχω�, εί .ι:χ: σηη..ι/2.δι &τ: )Jε:mε: ή γε·ι
?Χ:ότης. Αυτό εί'/α.ι τό cρ:χινόμενο πού στη-ι Δύσ: ςρχίy,ε.τα.:
με iνΎj
συχη, γ:1α.τί σχεδόν π,μα.ί'νει μ:ά. έξα.σ;&ένησι τη; Έκκ1λφ[ας. '.λ:πi;,
αυτό προέφ,χο·ιrcαι κα
, ,ί δλ:χ. τά. προ6λή,μα.τα. πού α.;, ο,pοϋν τον y�μ-:; τώ'ι
ί,ερέ, ωv, τr,·ι δ:ά.'λ,u,σ: τοϋ συιζυ.γtκοϋ θεσ:, ιwϋ, τή•; �κρηξ: τοϋ ερωr::
σμαυ, τυ,πικές έ-κδηλώ,ιεις ενός πολι-ι!(Jlμοϋ στόv δποίο ή τηιλε.όpmι;
εχε, μιά. ιπολύ ά.ξtόlλογη θέσι. Θά ειλεyχ μάλιστα, πώς τό μόνο θϋμα
οεν εί α.: ή θρηισοcεία., ά.λιλά. ή βα.θύτητα του α:'1Ιθρώ-που.
ΕΡΩΤ.: Πο:ές α.λ"λες πεpίιο&οι της ίστοpfα.; του Χρ�στια.ν:1�ου
σi; φχίνοντα.: •;σ, μωχζουν με τήν έmχή μ,cιJ;:
-.λέ1ω

1

,

'
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JTANliEΛOY: Ή ίστορία. της εΚJΥJλ ησiας αιποrτ:ελεϊτα.ι .iπό διω
1
'(iμούς κ.α.ί πεψιόδους
ελωθepίlα.ς. Σ:γου,ρα., σ,τ+, δΙιά.pΧεια, 'ΌWΥ δ:ωwω·ι,
ή πίιστις κ,α.ί ή θpησκ.ωτικιό-τη εrνσ.
, ι π,ιό &iληiθινές, πιό αιuσtJητές. πιh
θερ,μές. Κα,tά. τίς Π!ειp,ιόδΏυς πού ή ε"Rι<-λ-ησία εί·ι,οοι ε.λι�ύlθε, pη, ύπ�pχει
ή τώσις μιιας χα.?..cφώσεως των ήθων. Πάl'l>toitε αμως μ;.εrσά. τίς έπο
χές τής α.δt11νοομί1ας α.'Κlαλούlθψα.ν εποχές τοϋ μεγά.λουι ζ 'λω: .iς Ου�μη
θοϋμε τόν μοναχισμό των πρώτ, 1ωγ σ..[ώy,ωv κ.αί τούς ί1δρυιτές των με
γ,ά.λlω,ι Ηpη1σκευιηΚJώ•Υ τα.γ;μάτω,v, &πως δ υ Αγιος Φ1pα.γικ.ίicmwς, δ υΑγιος
Ι "ψίνιουιμε τή ση.l.ομ.,ί,;ικος, δ υ .γιος Ίγνά-τιος. Δέν μποpοίί,με γά, ΟΟ'(
,.. η'
2
' ' εuεΙ
,s::' σπο':.ε
' 'ΑΥα.Ύ1ε' rηηκ;η, ΚJΙΧ'tlα.' �
λ ησι,�α. με' την
μερινη' c.κ.κ
..1ν οπdισ.
1
, ψrθορά. ΚJα.ί ή δια,στροψή. Στό σύν,οlλό τω, δ σημερινός κλ, ηρος δ:
δια,
ΥεΙ ι κ,α.λά, 1υαpαJδείyμα.τα..
Ε.ΡΩΤ'.: Μήπως π,ρέιπει ι yά, πι1στέιψοuμε, οτι οί διω�γ1μοί βε.λιτ:ιιώ
'Ιουν τήν ύγεία. της Έκ: κληισί1α.ς;
NTANLEΛOr: 'Όχι, φυσικi, οχι! Ό διωγμος ποτέ δέν φέ,p
νεc ύγ·�ία, μιά. κα.ί δ ϊδιος εr-ια.·ι κά.1τι κα.Υ..ό. Πρέιπει, διμως, γά, γνωρί
Ι ε δτι ,στην Έκ.�κ.λr.σίια. συμ6αί•νει 1α,υτό πΏύ yίνεταιι ΎJΙΧί στήν κ.οι
σουμ
νωΥία. των πολιτωy• : μετά. ωπό πεpιάδοος μεγ,ά.λης, ύπεp6ολιrι,ης s'λ ω
fλφία.ς, μποp,εϊ γά, ακ.ολου,ΘΥ)iσ.ουιν κα.ταmιέσεις κ,α,ί βιαι:ότψες. ··Α·ι οί
πολίτες π:ιστεύουν δτι δλα. τούς είναι επιτρεπτά, rlv δέν μmοpούν νά
στΙΧΙμα,τήiσΟUV ε1Υοα.ιpα,. ουτε Υσ, 1Όεpιοp8σο ,υy τr, '/ όpμή κ,α.ί τίς ά.πα.ι
τήσεις του;, είΥ'α.ι δυ�να.τόν w. ΠpΏΧ«λέσοtJΙΥ χωpί; ν,ά το Ι{Jlέλου-ι, μcΙΧ
Υ..α.τα.π,ίεση. Πpά.γμα.τι, τό !δα.νικ,ό στην πολι-ική θά, ήτα.ν ό ιiνθρω
πος γά, α.ύτοελέ.γχ,εται, yιά, ά αιπολαμ66.νη ?ήν ελευθερία. χω,ρίς νά
κ.ά!ν,η Μτά.χρησή -'-ης.
Τό ϊδιο ίσχύε1 ι κ.α.ί yιά, τήν Έκκλ-qσία.: Δέν εί α,ι ιiνώγΥ,η νά.
πιεpιμένου,με τούς διωγμούς γιά, νά. καυα.ινο 'σουμε τήν ση1μ:ι.σί, α μ:&,ς
πpα.yμα,τιy,rι, πνευ,μα.τι1κης ζωης.
1

ΚΡΙΙΝΑΜΟΥΡ1Β
Ή άλήθεια εύρίσι<εται μαι<ρυά άπό τά εϊδωλα
ΕΡΩΤ.: Ποιό βά.iρος εχου�·ι στον σύγχρονο κάσ:μο οί θpησκ,ωτ:ι
κές 1υεποι1θήσεις;
ΚΡΙΣΝΛΜΟrΡΤΙ: Μέχp: σήμερα., οί Δυrτ:αοί λα
1 οί, δπως Χα.ί
ο[ 'Λνα.τολικοί, πίστωαv σ' ενια.ν Θεό: τώρα, ή π�στη α.ύτή &.ρχίζε:
Υ1Χ κλο·ιί1ζ.Ξτα.ι χα,ί είναι ειπείγουσα. 'Υ) ά,γά,γχ-η γά, φτ.οοσουμ1ε σε κ.άτ:
πού γά, «είνα.ι)> πpα.γμα,τί,κό.
Το νά. π:στεύης στό·ν Θεό εΙv�α.ι χ.άτι. Ή πρα.γμσ.rc:"Χ.ό1tης, ο�.1ως,
'
τ
'
η α,'λ η'0- ε:1α., εινα.ι
-χια;τι s::uια.ψορε-τικ,ο.
' Το' να.' π:ιστευ'Υj,
' Θ
' -r.,1 να'
� εο,
' ς σ:�ον
μ+,ν π:01τεύ-ης σε ΎJ'λΥέν« Θεό, είναι ή σ.μεση συνέπει,α. της ανθpώ
ιπι
νης επιθυμιί«ς νά, βpοίίμε σιyου1ριά, κ,αί σταθιερότr;τα., γσ, έπινοήισωμε
ΚΙΜ: πού θά, είνσ.ι ίΚι!Χ/'110 νά εγγυrιθη πα,p yοφ,:ά., σωrτ:η1p1:1α,, α-πά,λυ,;ση
1
των ,πόνων m-ί τ·GJν ιiνιθpω-πίνιιJΝ δυστUΙχιων. 'Έwι, δ νους του &,νιθρώ1
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που δη1μιου,ρ-γtεί μιά.v �νάγκη πού μπορεί ;1ά. εΙvα.ι Θεός, ·η Χά..τ: τό
α.ιώvιο ΚΙα.ί οομιετά.βληrτο, πού ού.σ-κολα περιιyράJφεται χια..ί δύκ;κ.οιλα. μπο
ρείς νά τό π.α.ραστήσ ς. Κα.ί ετσι, -�;ρομαΎΙμέιvος &πό τήv σύγχυση, τά.
βΟΟΟΙ!Χ'VΙΧ, Κ.α.ί τούς ΠόΥΟυς, δ iΧΥθpωΠΟς, ψυlσtΚ(Χ 1 θέλει 'YJ(Χtt Πεpισσόltε
ρο: ά.ναζη:τάει δηλα.δη εμπιειριες πά.vω κα.ί εξω σ.πό τήv ρουτίy,χ: ε(Ιt:
V{)εί, ψάrχvει η προσπαθεί vά. &.vα.:κ.οολύψη.
1

Σήμερα., σχεδόν κα.vέvα.ς, α,y εξαιρέ!σου,μ,ε λίγους ·ήλ·y,:ω;.ιi-ιcυς,
δεν πιστεύει πια, στον Θεό. π�σω ομως από τήVΙ ελλειψη πιίστης,
ι'ιπ�p
Ι
χει δ φόβος: ψόβος του ά.γvώστου για. τή μελ!λοντικ.ή ζωή, ψ66ος τι:;ύ
θα.vοοτοο, ψόοος για. το κά!θιε τι. υΟιταv. παρα.μερί-σουμιε τον Θε6, ό
't!!.
, 1
'
,
φοuος
πιχρωμεv
ει ισχυφοτερο;,
μα.ζ'ι με' τul. α.γχος Υ,αι την συγχυση.
ά. γ�mί δ α.vθρωιπος &.να.ζητά &.πελπισμέvος μ:ά. λύσι. Ή α:ια.ζήτφις
α.υιτή είvχι α.πό τχ χαριακ.:ηρ:1πιΚ1ώτεpια. κ.χί π:ό cρχvερά δε:γμ,χ,α του
l
κα.ιροϋ μχς, &πως ,ε�κολχ
, μπορουμε vά. δια.πιστώσου,με. Ί ό κυ'ιήγι ο
1
μως 1;ης κ.α.1;χ'ι'!Χ λώσεως, χα.ρα.κ.τηp:σΌ:χό της ι,uα.ζ:,χης κοι 1ι'W't:χ;, κά
νε: &λο κα.ί περισσ<ό--Dερο ά.διά.ψcψο τον α.vθρωιπο γιά τ' •1 &,,n� ή-;;ηρι
της ιiλήθΙειω;.
Σrοόv κομμουνι,στι•ι.ό κόσμο, ά.ρvήθηχ.χv τιελεί,ως τον Θεό, tόν πα
ρα.μέρ:1σα,ν. 'Αντίθετα., στον δuτι-χ.ό κόσμο, ή θρησ,<;ε,ία εχει κtι.τα,vτή
σει ορ-γ�χvο πtpοrπαγάν1δα.
ι ς. Ζου",JJε σέ μιά Υ.ιοιγωvία πού προκα.θοpiζε:
,
'
,
'
'·'· σε' κα.τ:
' α.vι
" VΙαp'ωιπο κα.ι' -ro' v α.vχγχ.ννs,,ει
�r να.
tΏV
πισrοεψη
η'' σε' Υ.α.ποιaν
(μέ τα.ιΥtόχρο·ιη σχεδόν δ�α.διχ,αισία. τm-σίσ, εως τοίί κα.λου Υ.α.: του
ΚΙ:χικ.οϋ) .
ομως
που' λοιγια,ριω'ζετα.ι ει-.ια.ιι
·η κα"Cχ·ιοrησ:; τη; πφα.1 κ.ειν-ο
'
'Ε
α
�μαιτικότητο; πού σίγουρα. δέν μιποροϋμ,ε νά. την πετύιχοφε μέ τή'Ι
πίστη.
'>Ι

'

ι'

'

'

,

-

'Α-.ιτίθΙετα. "Αν δ α.v:θpωιπ1ος θέλη πpα.Ύ]μαrωοά ν?:ι. ά.νακαλύψη
τήv ά.λήeε:α., πρέ>πει πρωτια, ά.π' δλ,α vά έλευlθiερωθη ά.ιπό w. ψεύτι"Ι.α.
«είδωλα» πού επη,ρεά.ζοοv κ.α.ί δια.στρεολώνουγ 't'ΥΊ 'Ι σκέψι του. Ό α:ι�
θρωιπος &v,α.ζητα. ,ή .ι άJλήθεια κα.ί τήv πραγματι<Υ.6τψα, ;ι.ι' οταν κά.
νη y.άJτι τέτοιο, δέv μΠ'οpεί σίγιουρα, ,,ά τίς βpή στίς θp σκ.ωτ:κ.ές ·ι.ια.
τασκ1ευ, iς η σέ εν,α.v bπο:οδψωτε Θεό ποι'ι διέν εί,α.: α.λlλο από rό τε
λευταίο προϊόν μιiς προy,ατα.οολικ.ηι:: προαιώνια.:; έπιιορά.σεως.
1

1

iΕΡΩΤ.: Ποιό ρόλο ιtά μπο,ροϋσε νσ. παίξη στό μελλο'Ι μ:ά. θ,pη
σκ.ευτι κή θεώρησις -;oij Υ.όσ�μου:
ΚΡΙΣΝΛ"Ν.LΟΥΡΤJ: ΣυμπεράJ:η.ια;Όχ πρό; τήν κατε1θιJΙ',σι α.υτή
μποροϋμε v?:ι. εχουμε μόvιο κn,νοντχς αφηpημJένους Οiυλλογισμι.ιύ�. Οί
λο)'ΙUκές δ.πα.\Ιτφεις θ,χ, μποροϋσα.v νά εΙ�α: πολλές. Πισ-σε:ύω, δ�ι,ως,
,,
,
,
" θ'α. �
οτ�
,1 .α.'Ι οχ: μό,γr; μα.τα.:ο,
α.ΛΑα
κα.ι 'i'ευτικ.ο να υποστηpιζσυμε,
οτι -UO μέΙλλοιy μιας επιψυλά<1σει τον ειpχομο --:ης πpαγμα.τικ.όιτΥ) :Ο;. Ί'ο
ά.-Αθ1ρώπινο μω.λό μπορεί w. ΠΙλη
, σιάση τήν πρα,yμα.τικότη-cα.. μόνον
&τα.v θά. εχη έλευιθ'ερωθη τελείΙως ά.πό φό'Οους, συμπλέιγιμα.τα., χ'ιτιθέr'Ί ... '

\

,, ...

,

'

�

-
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σειις, προϋποθέισεις: Καί 'Όό ιωα.λο αJόιτο πρέιπει νά. είναι -α.υτόχρονα
ένάψ,ετο καί ήθι-χ.6.
• πέινια.ντι σέ: μια. τιέτοια. ά.ντCλrrΨι του μυιαιλοϋ, 'ίvΟύ είνα.ι ά.ντtλrι
ψις θp O'YJEt)"tΨ'l,'rJ, ΚΑ'iένα vόημα δεν εχει δ χφόγος, .ειτε είyα,ι πα,
pειλθάν, ειτε ,μJέλλαy. Μ6ν�ν δτα.ν έιλευ'θφωθ' η αιπο δλlες τίς π�ρόσΗε, "
,
-ες ΚΙαJτασκεu-••1'ες που, τον
y,ατα.πΊε'ζ αυr-ι και οτα.ν ξια.ναJορη
ε - τον
, πpωταιρό
χιικιο πυρηνιχ ηθικτητ?ς, δ άνθρώπινος νοϋς 1θσ. μπι:ψέ.ση -ιά. φΟάJσrη
mί νά. κ,rι.τανr.Υήσ"f/ α..υτο ΠΌU μά,τα,ια )(ιλι1άιδες rεv,εές πρ01σrrοά.()φr,ι,•1 WJ,
κιrι.ταλά.οουν. Μ' άλλα. λόlyια., μό vον οταν λείψη ή όπτουα.οήποτε προrι
γουμένη έ.πΙ δ,p!rοις, ή πρα.γιμJσ,τι-χ6της θα. μm::οpεί γ,y, είνι�ι «πρ,α.γ1μJα.
τικ.6rtητα» yιά. τον α,,ιθρωπtο.

*

((' Α νασ-ιενάρια)) καi έφέ-ιος!
Ζωηρότερη ή αντίδρασις της 'Εκκλησίας
'Έγιναν ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ αί τελεταί
της πυρο<οασίας ε.ίς τήν Μακεδονία καl
Θράκη, αί yνωσταl ώς «'Αναστε.νά
ρια». Παρά τή� πολε.μική της 'Εκ
κλησίας ένανrίον
της
«Είδωλολα
τρε.ίας», ή προσδοκία ένός ΘΕι\ΜΑ
ΤΟΣ έντυη:ωσιακοο η:αρα,μέρ1σε. τούς
δοyμοοικούς έξορκισμούς καl τlς eκ
κλήσε.ις η:ρός τόν «'Ελληνοχριaτ,ανικόν
η:ολιτισμόν» καί ΧΙΛΙΑΔΕΣ 'Ελλήνων
-χριστιανών- n.ιστ:ων ατήν 'Ε.κκ.λη
σία (-πλήν της 21 ης Μαίου!) συνέρ
ρε.υσαν στούς χώρους, όπου θά έyί
νε.το ή πυροί!>ασία, ίm:ό τά βλέιμματα
καl άπε.σταλμε.νων τοϋ διε.θνους τύ
η:α>, τοϋ κινηματογράφου, της τηλεο
ράσεως καl άρκετων έπιστημόνων.
Ό Μητροπολίτης της πε.ριφερε.ίας
Λσ;yκαδα άη:ηύθυνε πρός τούς διευ
θυvrάς πολλων έλληνικων έφηuε.ρί
δων τήν άκόλουθη έπιατολή:
«' Αξιότuμε. κ. διε.υθυντά,
Διά του παρόmος έκκλησιασ'Ι:ικοϋ
ήμων yρά!μματος έη:ιθuμω νά γνω
ρ ίσω ύμϊν τά κάτωθι σχε.τικως μέ
τά έν τη εδρ� της έη:ισκοπης μου ιε.
λούμε.να «'Αναστε.νάρια» τά διά της
ύπ' άριθ. 1568,15.10.1958 έyκυ"λίου
της ίε.ρσ.ς σuνόδου χαρακτηρισθέντα
ώς εθψον ε.ίδωλολα;τρικόν. Εύθύς έξ

άρχης, συναισθανqμ,ενος τήν βαρυτά..
την ε.ύθύνην τήν όποίαν εχω ώς έπί
σκοπος, νά όρθοτομω τόν λόyσν της
εύο.ryyeλικης άληθείας, προσε.πά9ησα
νά διαψc.Υrίσω κα:ταλλήλως τούς πι
στούς της έη:ισιωπης μου, <Jί)(ε.τικως
μέ τό ε.ίδωλολcχτρικόν εθιιμον των ά
νασrτε.ναρίων. Είπον καl έλάλησα. 'Έ
χω την έλπίδα οτι αί προσrιτάθε.ιαί
μα, θά φέρουν καρπούς πρός δόξαν
eε.ου.
'6κε.ίνο τό δποίσν ίδιαιτέρως μέ
θλίί!>ε.ι καl μέ άνησuχε.ί .είναι ή έπι
μονή ώρι,σμένων, έν φοί!>ε.ρ� 'ffλάvr]
ττε.λοuντων, νά μή θέλα,ν νά άνασυρ
θη τό θρησκευτικόν έη:ικάλuμμα άπό
ενα κα:θαρως ε.ίδωλολα:τρικόν εθι,μον,
του πλέον 111ε.ζου καl άπολιτίστου τύ
που. Καί ή έmιμονή τους αύτή έ'�ε.ι
ώς συνέ.πε.ιαν νά διακωμωδοϋντα:ι ά
να:τριχιαστικως τά σί.ψ(:,ολα της έκ
κ:λησίας, ώς αί ίεραl ε.ίκόνε.ς καl αt
θρηcικε.υτικαl τελε.ταί. Αύτός δ ώρ.
yαwωμέ.νος πλέ ον χλε.υασμδς της XPL
σrιανικης μας ,rίστε.ως, αποτε.λε.ί στί
γμα διά τόν έλληνοχριστια.νικόν μας
πολιτισμόν.
Στηριζόμε.νος είς τήν εύθυκρισίαν
σας καl τά άyνά αtσθή,ματά σας ε
ναmι της μητρός καl τροφοϋ έκκλr,-
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σίας μας, τιαρακαλω θερμότατα, ο
τιως διά της ,τσλυτLμου και λίαν έy
κρίτου έφηιμερίδος σας βοηθήσητε ή
μας εις τό ερyον της διαφωrrίσεως
τοο λαοο. Είναι άνάyκη νά ά:παλλα
Ύfi δ λαός μας ά:πό ,τρολήψεις και
δεισrδαuμονίας και εθψα βαρGαρικά.
Ζητοϋμεν νά κινήσητε
τόν κά:λαμόν
,
σας ύπερασπίζσντες τήν πατρώαν εύ
σέGειαν».
Μετά τuμης δ Μητρcιττολίτης

+

δ Λσ:yκσ!bα ΣΠΥΡ ΙΔΩ:i»

Τό μητροπολιτικό γράμμα -αιτό
ο,τι έ,μάθα;με- δεν εφερε ΚΑΝΕΝΑ
εύνοϊκό ά:πατέλεσμα. ΟΥΤΕ ΜΙΑ έφη
μερίδα δέν συνειμερίσθη τήν αποψιν
οτι Θλί6εται ή <mατρωα εύσέ<5εια».
Δέν έκινήΘη ΚΑΝΕΙΣ «κάλαμος», εί
μή yιά νά σχολιάση ΔΥΣΜΕΝΩΣ
τήν πολeμικήν της 'Εικι�λησίας.
'0 κ. ΣLμσον εyραψε οτά «ΣΗ
ΜΕΡ I ΝΑ», τήν 22αιν Μαίου:
«Τί είναι οί άναστενάρηδε:;; Α.ίρε
τικοί; Είδωλολά:τρες; 'Αντίθετα· -π.ρό
κεuτ<ΧΙι yιά
χριστιανούς
εύσεGεσrά
τους, τιού κινοGνrrαι ά:πό δυνατή έσω
τφική· ,ταρόριμηση_ Διακαrtέχονrr((ι ά
,τό θρησκευτική ε�σrαση και ή πυρο
οοσία τους προκαλ,εϊ ίερό δέος. Και
ολοι στήν καΘηιμερινή τους ζωή άΤϊο
τελοον ύποδείyματα χρισιτιανικη:; εύ
λαι:.είας και άνθρω-πίνης άρειrη:;.
'0 κ<Χiθηyητής της Νευρολογίας
καί Ψυχιατρuκης κ. Κ. Κωνσταντι
νίδης, τιού μ.eλέτησε τό 1952 -:ά 'Α
ναστενάρια τοο Λα:γκαδα κοπα.yρά
φει στή μελέτη του τά λόγια �νός
'Αναστενάρη:
�Γιά νά χορέψω πρέ:rοει νά μέ
καλέση δ 'Άγιος. '0 'Άγιος μοϋ μι
λάει, μοϋ δίνει έmολές, μέ δδηyεϊ.
Αύτός κινεϊ τό σώμα μου νά χορέ
ψη, νά φc�νάξη. Βλέ,τω τόν 'Αyιον
έιμτιρός μου. 'Ό,τι κάνω καi λέγω
τά κά:νει δ 'Άγιος. 'Εγώ δέν κάνω
τίτιατε. 'Αρχίζω ΟΊ'αν θέλει δ 'Άγιος
καί Τελειώνω οταν μοο τό Τ!η !
Είναι λοιτιόν είδωλ.ολά:τρης, άνrrί
χριστος αύτός δ άναστενάρης; 'Ή
ή πίστη στόν υΑyι9 του φτάiνει cτό
σημεϊο νά πε,ρ,τατάη πάνω σ' ·wα,μ
με.να κάρGουινα;
Καi στό κά:τω: εχει έτιιGιώσε.ι στ'ην
�ληνική γη !!να πανάρχαιο θα�uα-
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στό εθuμο, τιού τιροι:.ά:λλει εντο\-α τή
συνέχεια το() έλλτyvισμοο διά μέσου
των χLV\ιετιων καi μεϊς άyωνιζόμα
στε νά τό ξε.θεμελιώσοuμε; θεέ 1<αι
Κύριε!».
'Εξ αλλου, ή «ΕΣΤΙΑ», σέ ΕΙΙΙ<ΧV
ά:πό τούς «κόσμους» της (24 Μαίοο),
έχαρακτήρισε τήν πολεμική της 'Εκ
κλησίας ώς «παραλσyιοιμό».
«Τά 'Αναστενάρια -εyραψε- δ
τιως rnεκρόπησε νά λέyeται τό nαν
άρχαιον εθιμον της η:υρο(κ)Jσίας, δέν
ά:ποτελοον έλλη.ιuκόν μονοη:ώλιαν. Πυ_
ροGατικάς έορτάς εχουν ,ιλεϊστοι λα
οί της 'Ασίας· είς δέ τήν 'Ελλάδα
λείψανον η:υροοοσίας είναι και τά
πηδήμ<ΧΙtα των παιδιων είς τις φω
τιές τοο "Αη - Γιάννη, των στι:σίων
τιp<ΧΙκτικως σκοπός είναι νά καίωντ<ΧΙι
ολα τά ξηρά χόρτα τοο θέρους "tpός
πρόληψιν τυχαίων πυρκαΊων.
Δέν ά:πατελεϊ, λοιτιόν, ή πυρο<!ια
σία «θαuμα», είς τό δτι:οϊον, ,lά:λι
αια, ,τρέτι:ει ν' ά:ποδίδεται είδωλ:Jλα
τρική σηιμασία, διά νά κινήση 1ήν
άνησuχίαν και τό μένος της 'Εκκλη
σίας, ωστε νά τίθειται Θέιμα και άψο
ριΟΙμοϋ άκόμη των 'Αναστε.νάρηδων,
ώς.. . αίρε.τικων. Δέν είναι λσyικόν
νά δημιουρyοοντα1ι τι:ροολήματα πί
στε.ως έκεϊ τιού δέν ύτιάρχουν. 'Η
· Ελληνική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία ε
χει τόσους πολλούς έχθρούς, τι:ού μέ
νουν όmολέ�μφοι, ωστε οί άφαιίς
'ΑιναΟ't'Ε.νάρηδες, μέ τό άστεϊον μέν,
άλλ' δχι καί άvτιχρuστιανικόν i::θuμόν
των, νά είναι οί τελευταϊοι αξιοι τρο
σσχης! . .. ».
'Εν πάσπ πeριmώσει, ένω διενέ
μοντο σrόν Λαyκαδα καi προκ,ρύ
ξεις τοο Μητροπολίτου, ά:ποκαλοοντα
«άντιχρίστους καi «βεομά:χους» 1οος
'Αναστε.νάρηρες, χιλιάδες λαοϋ σLν
έρρεαν νά τούς ίδοον καί νά -rούς
θαυμάσουν --οχι &π:ως δ Δε.στιότης
νά τούς «άναθεματίσουν» !
Κ01τόπιν της άντιδράσε.ως της 'Εκ
κλησίας, δ ΕΟΤ εκσψε την πί:πτωσι
των 60.000 δρχ. ,τού εδιδε yιά τήν
όρyάνωσι
των
άναστεναρίων
τοG
Λαyκα!δα, Καί ό Δημος Λσ:yκαδα πα
ρητήΘη της όρyανώσεως αύτης, 'Αλ
λά, τι:ροσωτιικως δ δήμαρχος καί άλ
λοι τσrτικοί παράγοντες τήν ίmεστή
ριξαν. Τι.mικως, τήν όρyάνωσι ε!χε
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έφέτος ή 'Λθλητuκή 'Ένωσις Λαγκα
δα. 'Εξ άλλ.οu, στήν 'Αγία 'Ελένη
Σερρων, &π:ου εφέτος εyινε πυρά>α
σία:, τήν παρηκσλούθησαν δ Νομάρ
χης, δ στρατιωτικός Διοικητής καί
αλλοι έκπρόσωnτοι τοπικων Άρχων είς άποδειξιν της ά:μφι<!,ολίας (του
λάχιστον) yιά τήν α,τcψι της 'Εκ
w-.ησίας καί (οπωσδήποτε) της άδια
φορίας πρός αύτήν.
Στάν Λαyκαδα, 17 «άνα:στενάρη
δες» μέ έιπ:ικεφαλης τόν άρχια;να:στε
ναρη Σωτήριο Λιοϋρο, 66 bτων, η:rρ
π&τησαν πανω στη φωτιά. • Η πυρο
<!,ασία διήρκεσε μισή ώρα. Στήν · Α
γία: 'Ελένη Σερρων ή πυρο<!,α:σία δι
ήρκεσε πενηΙVΤα περίπου λεπτά vαί
συμ1μεrrεϊχαν έ.ννέα άναστενάρηδες ά
πό τούς δποίους έπτά ησα;ν yυναϊ
κες. Τέλος, σιrή Μαυρολεύκη Δρά
μας, χόρεψαν έπτά άναστενάρηδες
Κατά τή διαρκεια της πυρο<!,ασίας
καί σπ:ίς τρεϊς περιοχές οί -άναστε.νά
ρηδες βρίσκονταν σέ κατάσταση ύ
περδιεyέρσεως καί ε<!,yαζαν «άναστε
ναyμούς».
Είδικά έφέ,τος εyινε πυροGασια ,αί
τό Σά<!,Gοπο 22 Μαίου καί τήν Κυ
ριακή 23, λόy� έξαιρετικης συρροης
θεατων.

Νέο (c{ήτnμα))
γιά την Βασιλομήτορα
Ό Μητροπολίτης Φλωρίνης, Σε<!,_
Αύyου01τϊνος, άπηύθυνε πρός τήν «Έ
στίαν» τό κατωτερω τηλεγράφημα:
«Είς τήν έφημιφίδα «'Ακρόπολιν»,
ητις δη,μοσιεύει τό βι<!,λίον της Βασι
λaμήτορος Φρειδε,ρίκης καί είς τό
φύλλον τοϋ παρελθόντος Σα{ο{οάτου
(29ης Μαίου) άνεyνώσcημεν, οτι ή
Βασιλομήτωρ δέν πιοπεύει είς την
ϋπαρξιν Δια<!,ολου καί Κολάσεως,
δογμάτων, τά δποϊα άποτελοϋν θε-
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μελιώδεις άληθείας της Όρθοδόξοu
πuσπ:εώς μας. •ο άρ�μενος ταϋ'tα
άρνεϊ'tαι τό άπολυτρωτικόν ερyον τοϋ
Θεανθρώπ:ου, οστις <<είς '1:οϋτο έφα
νερώθη, 'ίνα λύση '1:ά ερyα τοο Δια
<!,όλου» (Α' 'lωάν. 3, 8).
Είς τό ίδιον δημοσίευμα ύπάρχουν
καί έ.κφράσεις, αί δποϊαι δζουν έ.
σφαλμένων ίδεων περί μετε,μψυχώ
σεως καί περί καπ:αyωyης τοϋ άν
θρώπου έκ της άμοι{οάδος, ύποθέ.σεων
καί θεωριων έπιmημονικως άναrrτο
δείκπων, τάς δποίας κα:τα:δικάζει ή
άδιάφθορος
'Ορθόδοξος
θεολογία,
στερρως έ,χομένη της διδασκαλίας
της θεοτι;vεύσ'tου Βί{ολου. Μένaμ1εν
καπ:άπληκτοι 'Ηλπίζομεν, O'tt με'tά
τήν ώΛακοίνωσιν τοϋ Αύλαρχείου έm:ί
τοϋ προκύψαντος πρό μηνων yνω
στοϋ θέματος, ή Βασιλομήτωρ δέ,ν
θά παpεϊχε πλέον νέας ά:φορμάς.
'Ήδη, κα:τ&τtιν των άπεριφράστως ύ
πό της ίδίας πλέον yραφομένω;ν περί
μή ύπάρξεως ΔιαΜλου, Κολάσεως
κ.λ:π., ώς 'Επίσκοπος της 'Ορθοδό
ξου 'Ε,κκλησίας διαμαρτύρομαι έ.ντό
νως Έλm:ίζω, οτι ή 'Ιερά Σύνοδος,
λαμ<!,άνοuσα yνωσιν των ά:ντιχριστια
νικQν αύτων ίδεων τής Βασιλaμήτο
ρος, αί δποϊαι δχι πiλέον έν ίδιωτι
καϊς συζητήσεσιν, σiλλά δι' έκδόσεως
ίδίου βι<!,λίου είς πα:νελλήνιον καί
παγκόσμιον
κιλίμακα,
ά:διστάκτως
δια.κηρύσσονται, θά έ.νερyήση ο,τι δεϊ
διά τήν καθησύχα:σιν της σφοδρά
διαταρα:χθείσης συνειδήσεως τοϋ εύ
σε<!,οϋς λαοϋ μας. '0 'Ελληνικός λα
ός θεωρεϊ τούς Βα:σιλ,εϊς τοϋ μοναδι
κοϋ έ.ν τι;-> κόσμ� 'Ορθοδόξου Βασι
λείου, φύλακας της 'Ορθοδόξου πί
mεως καί έξακολουθεϊ ά μνημονεύη
αύ'tων έν τοϊς ναοϊς ώς εύσε<!,εστά
των».
ΕΣΤΙΑ, 5 Ίουν. 1971
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Οί -. Ελεύθεροι Τ έκτονεc; τιμοϋν
τήν 150ετηρίδα της Έθνεγερσίας

tr1� '

'ί

Άπό τόv έκκλησιασμόv των Τεκτοvωv εις τόv ναό,, Άγιου Διοvυ
σLου 'Αρεοπαγίτου πρό της τελετης είς τήv Πλατείαv των Φιλικών

Τήv Κυριακη 9 Μαιου, σταc.
11 π.ιμ , άvτιπροσωπεϊες των
ΤεκτοιΊκωv Στοων 'Αθηvωv
συvεκεvτρώθησαν στή\ πλα
τεϊα των Φιλικών (Κολωvάκι),
δπου ή προτομη του έκ τωv '1
δρυτω της Φιλικης 'Εταιρίας
Έ1ι-,υμαvουηλ Ξάνθου, προ της
όποίας ό Πρόεδρος του Τεκτο
vικου Ίδρυματος Έλλά:δσς κ.
'Αλέξ
Τζαζόπουλος, C.:πειτα
απο κατάλληλη προσλαλιά,
κατέθεσε στέφανο\ δάφvης.
"Οπως εί\αι γνωστόν, ό
Έμμανουηλ Ξάνθ1ος ένεπνtύ
σθη τήv ϊδρυσι της Φιλικης Έ
ταιριας μετά άπό τήν μύησί του
στον ΤΘκτοvιαμό, -rου όποίου
τα όρyωωτικά: συστήματα ε
κρινεv 1έξαιρετικά: πρόσφορα
yιά: την σύστασι οργανώσεως
,μιέ σκοπό την Έθvεyερσία των
'Ελλήνων. Ή σχετι1<,η περιΙκοπή

των ,άπομνημονε ,μάτωv του ε
χει ώς ιξης:
,<Μετα�ά:ς άκολούθως εtς την
Άyίαv Μαύραν
(Λευκάδα),
δια παρακινήσεως φίλου του
τιvός Παναyιωτάκη Καραγιάν
νη, εισήχθη εις τήν Έταιρίαν
των 'Ελευθέρων Κτίστων (Μα
σόνων). "Ων δε ίδεων έλευθέ
ρωv και πνέων πάντοτε μϊσος
κατά της τουρκ�κ,ης τυραννίας,
συvέλα�εν άμ�ΞJσως την ίδέαν
δτι έδύνατο να έ.νερyηιθη μία .
μυστuκη έ.ταιρία κατά τούς
-καvόνας ταύτης της των έλευ
θέρω Κτίστω\, �άσιν εχουσα
τήν ενωσιV δλωv τωι, έν Έλλά
ιδι και είς αλλα μ!έρη εύρισκο
μέvων διαφόρωv
'καπιτάνωv,
άρματολωv και αλλων ,έπισή
μων πάσης τάξεως ό1μοyεvωv,
δια να ένερyήση, εύκαιρίας
δο'θείσης, την έλευθέρωσιν τηc
Πατρίiδος».
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Τό 95 °v Συνέδριον -ιίίς
Θεοσοφικίίς fΕ-ι-αιρίας
Στο "Αντυχρ τής π·ερ: ψεί1::ι.ς
Μαιορ-ά,ς της Ί νδία.ς, συ-ν-ηλθε τό
950 διεθνές συγέJδ,ριο ,ης Θ�οοο
ψ:ικής 'Ειτα.ιρία.ς, π.αρου:;ιίq. 826
α.'ι'τιrπρασώπιω,v άnτlό δλα ,ά, :ιέρr1
1iοϋ κ6σ:μιου, οποιυ ύπά,ρχ0ιυν τμή
μαιuα. της 'iffiτωιρίοος (-rολήv τοϋ
«�Υ'Χ'tαλικοι},, λεγqμιένου κόσμου ) .
Ό Πρόεδρος της Θ.Ε. uδ:α.ιτέ
ρως έσημ
, είω101ε τ-r,v -ro�pO'Jlσί-x αv
τ:'Πpοσ.ωιπ·ειωv άιπό -ό ΒιέτΙ - Τάμ
χ.α.ί τ'ο 'ΙΙC1pχήλ, δπου, παρά. ιtίς
πολεφ Χ!ες συνΒ-ηκ.ε , τά. εθνt",,,ά.
τμ-ήμαrtα. της Θεασοιρι Υ,ης 'F..ιtαι
ρίαις λειιtοupγοϋν δp¼στηριω;.
' νέψερεγ έπίισ ς τήv λι�ιτουρ'('ία.
-cμη,μάιτωιv της Θ.Ε. στή·ι 1 ένυι:ι.,
Ού,yκά.V'tα -χα;ί Τι:ι;γζιαrι:ι::ι. τη; ' Λ.
γα,ταλ�κης Άφριχης, σιπ,v Γκιάισ,
της Δυτ. ' φραης, σ' δλη σf_1Ξ
δόν τήν Νότιο ' μερ:κή Υ,-χί, ά
κόlμη, cπήν ιπα.γ�μέvη Ίσ1λα:ιδία..
' V επpασωπεύθψm.ι στο σu•ιέ
δpιο π;λέ,ογ από 50 χωρε-ς.
υοπως πάιντοτιε, ή εv-α,pξ:ς τοϋ

συνεδρίου εγι vε με 1t,pοσευχές δ
λωv των θρησκειrωv - μιά (ji'J'ιή
θιΞιtα., πού τήv α.ρχισε, το 1925,
ό Ζινα.ρα.yια.ντά:σα., ,ι,,σ,ί εκ.τοrοΞ έ-χ
τιψiτα.ι ώς Θεασ:Οlψικη εΧψp-χ::.;:ς
,ης α.δελφόttηrtος ολωv τG>ν &v
θρώπωγ ύιπό μία.v Βείαv Πα.τp6τητα.. Πατά. τήν διά.'pΥ,εtα. τοϋ συ
vcιδpίουr Ίf.γιVVJ,V, ειπί,σης, ι.ε:-ουρ
γrίες αιούς vα.ούς των μεyοολ!ωv
θρψκειωv, πού εχαυv ivεyΞ?θ
' Yj!
στούς Χήπους τοϋ " vτυι:ι,p. Ή
λειτουργί ,χ. τG>ν Ι ρισ:
ι τι•:Χ'IWV �γιΥΞ
στον '!αό του ' . γίου Μ:χαήλ χα,ί
ολωv τωι 'ΑγγlΑων, δπου Πζ.Gpέ
"J"7Υισαv Υ�ί πιστοί 1λλωv θρη
::;κειω•ι. ' δι1α:τέρως έντυπω::;.ιc-σε
·ή ΠΙψ�ΥJοιπf, τοϋ πο::,τόιλο,υ Παύ
λου «ούιχ. ε,ι· ι 'Ιουιοιι:ι..ίος rί "Ελλη'Ι,
οοαιο; 'Υ) έ1λεύ�Ε�ρ�ς, α.p,?ιεv ·η θη
,
λυ, Π'α.V't!ες γα.ρ εν ,εLσι εν Χρι
στώ».
� πό τίς δμιλ�ε,ς τού εy.vwι
01τό σt>'VJέδριο, μετ>-χ., έρομε -ά, πιο
χ tl.pαΙYJt'Ύ)piι m1tιtά. &.ποσ.πά.σ.μιατα:
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το

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ θ,Ε,

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ:

Άνάγκπ στροφίϊc
πρόc τά έσω

�λcι,Ό ΠρόΙΞΙΟpος τ:ης Θ.Ε.
κιά,,•ψt7. Σρί ·Ράιμ ύι�tενθύμισε στήν ένα1ρrι<.'τήρια όμ:,λίια του'
μ:ά. φρώσ: της 'Έλl::νc1.; Π ετρ66Υ.α Μιπλα-6ά.τακ.υ για τήν lποχή
της (18 9) , δτα.y ΟIΑΙΞζ αι :�ελί
ξ}εις -οϋ αtωνος μα,ς άΝηκαν σ.ιχ.6μη σrt'ό μέ.λλοv,. Είχε περ�y;,.iψει
έκ.ειl yη τη ι π�ερίΟΙδο της πα-y'Κο
aμίοο ίιΟ'tορ;α.;, ώς διαr,ψνόιμ νη
t: κ,αι'ι πνευ,
2. lαtroτU<,t
«y,ια.' ΥΙΟηrtικιη' tk'
μα.τ:sι<.ή κιοοτά'1t"tωΙσι�».
«Ή διαιπί�στωσις εκ,είνη --1Ζί�ε
ι�χύε� ποιλύ πε
δ . Σρί Ρά.,
ρι101σάt'ερο γιά. τήv δ:,Υ.ή μας επο
χή. E'uμJ:J07. ιμ;ά.-pιwιpι�ς της πλή
ρους 1.11ειση\μf>ρΙ c1.ς κ.α-ί των θρuά..μ
οωv τοϋ ά,;1θρωπτιί�ου νοϋ fι -χάe ,
,
,
)
.:ου
ριγ μ,εγα. ,υιτερα.ς αικ.�ριοειαςέ.π :,ΟΙt μαν:•κ.οϋ 'Χ1λ ά Ψ1,λυτ: χοϋ
νοϋ, δ διrοοίος εψθασε ν-ά ε.l,:;zω
ρήση1 στο eσω'Clερ�κιό, τοϋ ±τόμου
καJί νά μετ-ρήση ταν ά.ριθμ� :ων
δDν-ήσεώy� του. 'Ωσ1τ;6ισο, όλ6Υ;λη
1 
ρη ή y vωισις, πού crtpοηλ!θε α:rοό
, φε, � �σ-τη, μ
,
.,....,},
ονη επ·
.,1 ν σ υyχρ
, η, ΙJ.Vχ
ριzτα: σιτόιv -;cά01μο των ,χ.ι ·ι ?μέ
vωr-ι Χ!1λ δέν εnτ; ρεά!ζε: δ:όλου
'
'
την- c:.ιl. σωτερt κ.ατψα. του- '.k'Ι
'
, θp:ύrπ:'mυ ονrτ:ος. ΊΟ iγ,θρωιπος lξ-χ·ι.ο-
λουθεί
ι νά, ύιποφέρη -ίς δυι-;α.ρέ
σκιεtές wυ, τίς ά.rvoyo εύ,:;ιεις 'Καί
'
,
' b
,
'ι!ωιρωσε�ς και �ναισεις του, :οJς
πολέμους κιrχί τίς άγωνίες, μάλι
σ-αι ένιταιrι-κώrσερα, πrχρά. π,ροηycυ
μsνως.
Ή α-ϋξηισ�ς τ'i}ς γνώσεως ωθεί
τον α'Αθρωm:α σε ρυιθ\μιό δpα.στη;,:6τψος α.yνωσ-οο εω.ς τώρα.. 'Έ;χο
μ,ε πληθος έ. ευρέισ€ω?, ά.n.κιαiJ..ύ
ψεωv -χ,α,ί έφα-ριμοyων της \1 έα.ς
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yνώισεως. Μ'έ τ Ύ γνωσι α-ύξά-ν•ι
καί ή δύνα.μιις του άνΟρώmσ.υ, μά
�α.. α.ύτά, wποθεrtοϋντα.ι σιτό έπί·
11t1εlδο της ύλι-χ,ης ζωης. Ή γνώ
σις εΙνα.: μόνον εγ1Κιεφ1..λ�κ.ή . ..1έν
εί·η,ι ή γνώσις ε,κείΙΥη, πού θα,
προχωρή�ση βαθύrοερα, &ntb τα, κα
θηr,.ι..ερ:νά. πpοt5λήμ.α,τα.. YJ'J.l θα cισ
Χωρήση σ-ήν πνε μιωtιrι<.όlτητα..
πpόΙ?'οος' οrπ,ως την Ε'/1'/ΟΟϋΥ
\. <
Ι)ί πα)J,οί σήμερα., εLνα..ι, ¼υρ(ως,
ε'ξιιΥtεpική. Καί δμως, ή !ποχή
μας θά μποροϋ:J, ΙΞ ν' α.πο6η μιά.
'Χα.μιπή, έ.ά.•ι ή γνώσις έστρi .pzτο
κ.αί πρός τό έσωrσΞρικό.
Στροφή προς «τά εσω» δέν
σ,ηψ�(vιει ά1tομ6yιωι�� σέ μ:ά, r.ρυiλα.
1 τ.ερ:κ?, ά.λ
κή, σ,1Όό κωθιε τό έξω
λά. σ:υvεϋδ σι της 1Gραyμ:ι. · :ι.ότη
τος, ·ή όπο[ια, μέΥ.ει κ.ρυμμέ,·ιη
άθος -ου &λrιΟινοϋ έα.υτοϋ μ,α,ς,
κ.α.ί εvα..ρμανισι της ζωης μα,ς
προς α-ύτή την 1ψαιyμ,α.ιτικότη-τ;οο.
u Οσοι δίδουν aτόv έαυιτ!) :ους
τ;ό ον0ιμc1. Θεοσοφισ1 τα,ί, ό Ξ:λουΝ
•ιά, τα.χΙθουν μετιαξύ έκ.εί•'ι!ων, πού
προ:mαlθοϋν νά. έπιτύχου·Υ μιά με
"Όmοιλή στον Co τους. Ί,δ�ιτέ
ρως, α.ύrtή ή &Jλλ,ryή η σ.'ι!:ι..ν1i1ω 
σ:ς, είνα,: τώρrχ έπt:οε6λημέν '
πού πιληισ�ά!ζει yά, ¼JJείση δ ;cύ
'Κιλος έ,ιός αιώνος (από τήν ϊδρυ
σι .:ης Θεοοοφιy.,ης Έτα:οί,c.ις)
κια.ί ν' &.,ρχ6ση &vα,ς νwς,,.

π

στο

ΤΖ. ΠΕΡΚΙΝΣ :

Πόλωσιι πρόc τήν
nραγμοηι<ότnτα
Ό σ.ντιπρόεδρος της Θ. Ε.
Τζα.ί-ημς ΠέΙρκ ινς, μιλωv�:ι.ς μιέ
θέlμα τήν «Πό)οωσι πρός την πμΧ-
γ,μια..τ: κι6τη1τα.» ' είrιτιε σχετι y,,ά, μιε
τόv α.νθρωιrοο Υ.α.ί το περι6:χιλλον
του, τα. άικ.6.λουθα.:
«Όιλόryυρά. μας βλέπομε μιά.
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σύyχυσι να. συνινεφιά,ζη --,,ν αv
θρώπtvη α.ισiθησ: του προσα.να�ο
λισμου. Στ+,ν ϋ-rοcι,ρξι σχεδό-ι δ
λων των αrtόμων ύrπάρχει ή α.ϊ
σθησι; του &δεισ.,νου κιχί τη; α',cl.
σψά.λεια.ς, πού δ) οι ζητουιν 'ι'(Ι,
τ-ην διορθώι:J'ουv η νά τη; ςε:ρύ
yουν. Ό α:ιθρωπο; οιχάζετ7..: πο
λύ πέp:J.V -συ ά,,ιε"ι.�ου σr;μ,οίcυ.
ΤΙ αληθινή ψύι:,-ις του tΙΞί·11ε: πrο;
μία. κα.τεύθυνσι, ή δρ&σ:; του -κ:
νείτιχ: προ; χα,τ,Ξύθυrνσ: 7.ι).,;,η,
"F.ιtσι, δγ111.,�ουpγεlτ,α.: [ν:ι, χ:χ1·ψιχ,
πού δλο0111χ -rολ7..τα:'ιtει. 'Ο α.vΙθ�ω
πο; οφείλει να. <<ιΠ1Ο1Αωθη» προς
τήν πpχγματ:κότητα.. Ό &ι:,ο;
,πόλωσις �οω χρη,σιμ%οιείτcι.:
μ,έ τήν ε·ινο:χ τ'i'Ίς ηςεω; -η;
ωης ει-ε προς tO-V θΞ-:,ΚΟ τ.ό-λο
τη; )Ιηγη; τfι; Ζωης, εϊτε -:τpός
τον &.ρνηrc:tχ1ό τη; ϋλης. Ό σ·1ιy 
χρονο; ποιλι1:tσμ,ο; εχε: π:;1λ•,)θη
πρ, ός -ήν ύλt-χότψα.. Οί '<Υ,ιχpποί»
εΙ-η: ή 1πα.ξί1χ, ή δπο:7, :ί,,·,tlισ>Ξ
άrrοό τήν λιχτρείια. της προσωπ::κη;
δυνάJμ,εω; Χ7..ί εΑιευ,θεpία.;, με α
δια.ψορίχ yιά. -ό οικουμεν:ΧΟ Κα.
λ!Ο -κα.ί τό &διάτ-ριθορο Όρθό. 'Ιι
-κοινωνία. μα.ς έτιτiλ�φορήιΘ·ψJΞ <,ε
πιτρέπου�α.�>, :.ιέ τήν -εχΨ"Jλ ογ ία
'
' ,
vx' δ εσrοο'ζη κ.ιχι\ τΎj'ί
πp·¼κ:tΧ'η η·
Θ"κ.ή νά. χηρύττη δτ: eιλη ή �,,)η
άJρχεζει 'Χlα.ί τελ�ειώνει με τήν q:υ
σ:κ.ή ύιλικότηrτα.. ΕΙνα: προ-ρcι,'ιής
ή πάλωσις τοϋ α.νθρώι1t:νσυ κό
σμου: Δσ,πάν :,-ι; -ρομσ,κτικου τ.Q
σοσ-οϋ πόρων προ; τον έςοπλι
σμό, δ δποίο; αιrοειλ,εί τήν έπι6ίωσι τοϋ ά.νθρώπινου γένους, σΝ
rιθελε χρ-φ:ιμοπο·rιθ,η. Το :ιέλ
λον του ά.'ιθpώπου (Γηpίζετ()'.: στήν
!ισορραπία. -οοϋ τραμ.,ου. 'Όη-ι δέ
αύτό τό 1t1α.p6Jοει,yμα. διίδΟ'JV ()'.t
'YJUO εpιY 'ΟΙεις, εrνα.ι έ.πόiμενογ νά
έμ α.νίlζωνrtα.ι ειχ.νομα. στα:ΧJεία.
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κιχί 'ιΧ χρ :ηιμι:ηtοιουν τά. δεδομιέ
ΨJ, της τεχνολογίlας yιά. το,:,; δι
ΧΟύς των aκοπού;.
Ό κόσμος χρειάζεται μιά. ,έ-α.
,:,,ίσθη:JΊ προ:,σ.,νwοιλισμοϋ πpός
τήν πρ-:ι.yμα.τ�κάτ. τσ,. Όφιείλc:: νά
μι6.θη πως θά. &.νο:ξη π,λ,:,,-ύ,τ,ψε;
-pοχιες σ:η συνΙΞΙ:οησι ,ου.
χι;,σ_.1�; πσ.,ρου·σ:ιάζετα.� σά.ν μ:ά. με
, 1tων, &.λλά.,
γσJλη σv-ι.ηνή προβλη1μά.
άπλθ. η πιψ:πλοκα.., δλα μ.πομί
νά. λυθου'ι, ιιόνον δ-()'.ν άρχίJ"η ή
α-ΑΙλ 'J.ΎΎJ έ Υνά 7t Ου αtτόμ,ου».

,

,

,.... .

�ο .

1

ΡΟΥΚΜΙΝΙ ΝΤΕΒΙ :

'Εμπειρία τiiς
πραγματιι<ότητος
'
ι
.:!..εpομε -ι ειVl()'.t
ρα.γμ.αrι.κ ο
\
,
\
,
;t ,
Κ.7.ι -: :.ι -Πpαr(μ()'.-tΥνΟ; ----,.,pωτφε, ά..ρχ ί� ο ιτα; -ην ό, μ
, ι)Jί\α. ' τη;
, -ιι τ 'Ε.. ι. � τις Ουπα.
..5i n
ι
μ
«
c:ο ...,
,1 ΓC�Κί
'γισΧ' δ» δι7.ιο:χ.
ε' ομιε 'ΚJΙΧι' :χ.υ' ..� ς -ις
τρείς -rοερ:1· Υ)Ιμ1ε; σειρές:
, Από �ό ά,γαλ. rrιΙθ'ές δδήγφέ ι-uε
:-t'ό ' λ-qθές. 'Arroό τό σΥ.ότος δ
'-rιyησέ με στο Φως. ' Πίο τον
θά.ν1ατο δδ·ή.yησέ με '1it'Y{ί 'λθΙΧ'ια,
σίl()'..
'λλλά, τό · Δλ ηΒ:νό τό έκ,ά{μα.'
\
,
vJ\,
με σ,, νιοο),ψες,
με τη-ι 7'.Ι..p{),ίΟΥρι
της θρη1:r1Jεία.ς. υΩστε, συ1'1ωιστι .6�
:ιεθα. άnτό τήν ά.Ιν:χιλή1θε:c1, κ.α.ί μ.,ε
-r:Χλοποιουμε τά. ά.σήψ1,ντα.
lΊα.τί εχαμε ά.νά.y"Ι.η &-;α�ηιtή�
σεω; τοϋ Θιεοϋ; Γιαιτιί εχο,ι-uε &
'ι!ΧlyΥ.η τελ1ΞΙtουργιων: Ό α.'11θρω
πο; βαδb ει σε ΠJαλλες άτραrι...ούς
yιά. νά. βρη τήν μί:χ. Πρα..γιμα..:ι·ι.ό
τη-α.. Έτεtδή ιaμ.,ως α.ναζητοϋσε
με π�ριωρι�μένη προσi'Υ"(tσι, μ&ς
ξεψευΎJει πάJΨCατε.
Ό Βούδ·ο,χς �ι-uενε σιωπr;iλος
yιά. τ.ό ζ1}τημ,α.. -οϋ Θεοϋ, διότι
αιίσθαν61JΙΧV' δτι είν,α.ι α.δύvα..τογ -χαr
r.-:,,

1
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π
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�είς yά, γ'Ιωpίση την ά.πεp:6?ιστη
ζωή, έiκτ1ός ά'J θά. μποpουΙJΙΞ 'ια.
γιV'ωr,ίση ό,λόκληρη την ά:ιθpωιr.ό
τητιχ μέ ολι= ς τίς λύπtε:; τη:;. Οί
Ί Υοαuϊστχί περ:γρά.φουν τον Θεό
σ'έ χίλιες δια.φορετικές μορφές,
δrfλ. σέ ποικι?Jί,ες εοοφράσεω:;. Τό
σον Gέ οί Ίνδc,uϊστα.ί, &.σοι ;,αί
αί Μωαμεθ�:ιοί εχοu�ι πη ο-:ι εί
Ψ�ι &οlύνατον ό Θεός νά. πεpι::ρι
σθη η έγΧλ1εισθη σέ εικό1νε� ·ηι?J 11.
'Εξ &,λ:λου, ο,μως, εί-ια.ι &δύ·ιC(τον
νά. κ1α,τωνοήση κ,α.')είς την &-rοεpιό..
ριστη Χοσμιικ:r, Πpα.γμα,:κό-:ηrtα.
έκrτΌς αν μπορέση νά. io·rι τη·ι εκ
φρα.σί της στον εξώτερο κάσμο.
Μiς εD α.: πρα.γJμ,α.τ:κά. δuνcι.
τόν νά, κΜανο 'σαψε τήν Π r, α
γμ�τ:ικ,ότητα. χωρίς τήν μορφή�;
Πρα:1εuχόιμ.ιεθΙ:ι,
διια.,λογιζόμ.Ξ1θα.,
φά.)Jλφε η σχεδιά.ζομε κ,α.ί cη
μιοu1ργοϋμιε μιά. &:-qμάσφαφα, μέ
σα. σ�τήν ()'ltOtα. ε�σχωροϋμε cuν
α.�σθη,μ.ιmικά.. "tχει ομως λ,εχθη
δτι είνα.ι πολύ &Jνώτερο κα.ιί ,:α.
λύτεροι νά βρη κα.ν,είς την Πr,α
γιμα.τιΥ..όrtητα. εξω &ιπό δλ:ι ιχύτά..
'
'Η "Α. νν: Μπ"'°�r"α-ντ ΠΙΕp:6γ?c1.φε
τή1ν Πρ,α..γμ,c.1.-:ι-κόrtη1t1α σ' αύτ+, τήν
οικω:ι.εΥ:κή προσευχή:
,<"Ώ Άπόκρuψη Ζωή, πά.1λλeιu
σα, & κά.θΙε α.τομιο! 'Ώ 'Απόκρυ
φο Φως &.mρα.ι:ρ,τ,ε,ρό .σ11 κά.θε πλά.•
σμα.. "Ώ Άrπιόlκρu1φη 'Αγά.1πη πού
τά 1Όά.ντα στην μον�ιΥ..ότητχ iγ
Υ.c.1.λ:16,ζιειρ.
Κάθ1ε ατο,μο μποριεϊ ν1ά. βρη ιήν
� ηθε:α
'
'
ς,
' του �
'
σε'
upoμ,o
uιDOO
:J't'OV
άJΛ
έξά.ρτη,σι μέ τήν α.tσθ:ι-ι�τ:0..ιό:ηrtα
έκά.σtου. Είναι μία. «&.γα.ποmλυr
'
•._<;::ιυσις,,, που
πιτη πνεu1μα.τι"..ιη' ς,uιεωl{)
είνα.ι ά!δύv,ατον νά. περιγρα;ρ·7j η
νά όρ�σθη. Σά.ν τη'Ι aμοpφ:χ ;ια.ί
την μοοσ:ική,, μόνιοv yίν,ετι�ι α.ι
σθ'γyτη. Εα.ι ισ:τ+,,ν ιπρα-γμοοτικ.ότη,-
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τχ λα.τρεύqμε την πρeισωπ?πα�η
μέ'Ι'Υ/ Όιμ.ορφιά. σ�έ μ,ορφή ·η :ικό
ν:ι. Αυτό μiς βοη,θά.ε: νά. φθiσω
με τηv, πρα.
, γμ..α.τι'Κ.ότητα.. Ή ευ
λ :;γ ίιz 1tού οεχόrr1,1εθ� αιπό υ..:ά, τέ
tο:ιχ λ,α,τρ1είb-.. eίν1α.ι ή εύλ ο,yία. -:cού
iπορρέlει σ..1tό τήν ϊδια., μα.; τή'Ι
ά.γνή προ,σδοκία., &.φοσ-ί1ωι:;-ι κα.ί
αισ!Βημα.. Στούς διια,λογισμο6ς μcι.;
πpΌσπ7Jθου,μιε να ελΟωμ,ε εις έπα.
φ1,ν μ,ε το ΟΠ:r-J'θεν της ειΥ,ό'!Ο:;
πνευμ,α.. Έά,ν μπορέJσωμε νά. σuν
ενώσωμε αυτη την μ,ορφή ,.ι� δ
λες τt; μοpφlς πού βλέπψε καί
· ά. μετα.φέp-ωιμε α.υτή τη λα.τ?εί1.
σ1.� δλε:; τίς μοpφές cίς εξω-:ερι
Υ,έ:;, τόtε γε·ιινιέτα.: μ,ίια -:ελεί 1.
κα.ί ο μι.ψpη σχέσις, στην όπο:α-ι
εγκειτα.ι ή πεϊρ:ι της ΙΙραγυ..c.1.τ:
Χάτητος. Καί σ..ύτή θά, μα.ς ;οsρη
στο ίιδ1.ν�κό της '.\Jδ0λψό,τητο;;,
1tού τόισο πολύ τό &Jνα.φέρομε. Το
1
νά, είνχ: Υ,α.νείς άJ01Ξ'λιφός δ:αφέp,
εt
από τό νά. ό μ,ιλη περί :;,.. ύτου.
Ή ί.ΚJανό'tης της α.γάiΠης εί ια.ι
ή ση�:.ια.ΥτιΚ
· Ιώrrερη ά.πό ολες τίς
�δ'ιότητες προς εϋρ0σuν της είιτu
χίl:r.ς. 'Από α.υτόν 'ΌΟ'Ι σπόρο ιης
σ..γ,ά.πης θ' ά.v,θί,σ Υ..ά.Ιθiε y'Ιώσις.
�Εά.ν .μπορέσωμε γά. cι.�σθα.νώμ.:οθα.
Υvα.ί νά. e1σχωρήισωιμ,ε στ+,ν Υvα.?διά
της δμ,ορφια.ς ΚJ'Χί της &γ�τ.Ύ,ς,
"cόrοε θά. yίνωιμιε ίΥJα.'Ιοί γά. &τιενί
σω1μ,ε την Μία. Πpια.'(iμαιttr..<.6τηιτ:α..
Ή ζωιή δεν εχει ,νόημα., α:ι οεν
μπορου�μ νά. μιετοοφράισκιψε ,ά, 16ια.νικά. σi πρά.ξεις, ξεχνώ'Ψttας
τούς έοοurtούς μας μέlσα. στην &.γά.
Π"Υ/, ξεχV'ώ�ιτα.,ς έν,τ0λως -ούς έα.υ
τού,ς ,μ.α.ς.

ΤΖΟ·Υ· ΜΙΛΛΣ
Καιρό<: τοϋ
Άνθρωπισμοϋ

'Π μίς Τ όϋ Μίiλλς, πpό.οδpος
-τιου έθνιικ.ου ψήμ,α.τος της Θ. Ε.
εις Π.Π.Λ., ύ-πο τον τίttλ, ο <Τώ
ρχ είναι κα.φος yιά τόv άνθρω
πο νά γίινη α.ν'θρωπινός», εκο:11ιε
μιά σύγκ,ρισι μετα.ξύ τεχvι·..ιο•:ί z7.ί
π1ιευ�.w,τικου 1rολιτι101μου.
Ό άινθρωι1tος, ετ1UΞ, κ-χ.τώρ�θω
ά
Ο'Ξ. ν, έξερευιν 'σηι την ψύσι γύFω
του, αι'λλlά, ·ιn..θυστεpιεί σrtήν έξε
ρεύνησι του έα.υτοϋ του. Ά νέ-rοτυ
ξε μ,ια. α.ξιο:,ημείωτη κ-χ.ί έκτε
τι�μ,b;,η -ο::ιχvιrκ.ή rλωσσα.. , λλλά,
oiv επέτUΙΧε yά, &.vιαιπτύξη κ.χί την
γλώσσα. της κ.σιeιωVΙιΥ:η,ς έπικιοιvωνι1, α,ς. ,.=νίlως
ξ ευρε
.,___ ,
' ι να' μJεταδώlση τίς σκ.έψεις wα.ί τά 7,tσiθή
μJαrtΙά. του πού άιν,(Χ)cρέροvτα.ι σ-+,v
α.ύ,τοc,υ�ι ε �δΥ)Ισι. 'Επ έ�στη, &μω;, ό
"/J7.tpoς γά, έιπ:ιΙ&οθη σ' α.ύτο 110 κ Υ
τpικ.ο θΙέ�μJΙΧ της &.ΝθpωΙΠίvης του
ψύσεως.
' λ'λά., τί εΙ,yια.ι ό α.νθρωrπο; ;
ΠpΕιΠΙeι πρωrο�στιως, vά. &v,η.ιετω
πί,σωιμ;ε το έριίπ χ α.ύτό. 'Έχει
λlεχ1θη δτι ι<..ά!θιε "(ΙΕ'Ι1εά. εχ,ει κ.α.1.
ο:ιχ,όv, της όρισμό. Γιιά. πολύν ;,α.ι�
ρό, ό άvθρω-πος έθεωριείτο εvα.
είδο; ζώοιυ. lliήv Βρετα..·ηικ.η
Έγκυι,cλ01t1α.Cδεια.. έl)ίιοετο δ cρι
ο;μhς δτι ό α.vθρω:πος είγ,-χ.ι μιά
ζωΟΙ' α ϋπαρξις, ή &ποία. :ε,ίvιει
σταv μ1έyι1στο βα.Ιθμιό άι•ι,έσεω; �
ςηv έλά.ιχιστη δοοπάJvη έvερyε�α.ς.
αζιιστικ.ή Γερ�..,ι,α..11(7,,, ό
Στ+,v
α.vθpω'Πο; eθεωpΞ.ίτο μ:χ χημ,ιχή
φοοι!Κ.ιΎ) :;υνυεσις - κ,αι αΨ:r; J.a,1
ώδrήγ σiΞ. στά. άιπάJ'ιθpω ΙΧ
στρ-χ.rrάπεδα. eξοv,τώ·σεω;. Σήμερα.,
τελοϋιμε εις σο6αροv κύ'ιΙΟUι'/0'1 00·
ΥΙεΠΙε� του δρι1σ:μοϋ δτι δ αινθρω1

ιcέα.

ί 971
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πο; εΙ�ια.ι μίια. πο.λιύπλοrκ.ος μη,χα
v-ή. Κα.ί δδrι�yοόμ,εiθα. στήv αύτο
κ,σπα.στροψη τιοϋ α-'Λθρώπου...
Πρhς α.vτιμ,ε.τώιπ σιv .:ης πα.ρούσης κ.ρι,σεως, ειΥ'α.ι σ,vσ.γκ.η νσ.
εκ.μ,άι8'ωμ,ε τ-q'Ι' γλωσ;σα. της σ.v
θpωιΠ6ιτ ητ ας, νά 1μ�λοϋμε σά.v ά.ν
θρώnιvα. οv,τσ;, 5χι σά.v ζωα ·η μη�
πpε'Π'ε: Ψ:ι.. μwuω�.ιε
1.Ω
να'
Χ}!Χ"Ι ες.
οpοϋμε 017,Υ ά.νθp,ώιπιγα OYrt1α., CαΝ
ά.δε,λψο; προς α.οε) ό'Υ, βλέr.τΟ'/
't'rl,ς ό εvα.ς στον σ.λλοv το ά.ι-ιθρώ
Πl '/0 σrtοι,χείσv. Ι αιθ,ηκον του
θρώπου είnι vά yίvη άνθρωπι
vό;. Είvα.ι fι μοvοοδική του εύt·ύ
νη. ύrrος πρέ,rοει vά τη 11 &rια.λά.6η, α.ύτος Υ,αί πρέιrοει vά την δι
εym,ερα.ιώση.
Γιά γσ, είvια.ι α.vιθιρωιπινιος δ αv
θpωπος, πρέlπει νά μιά:θη νιά ιδ:ια
λέyη. 'Απο τ 0 ε-Vδος της έ.κ.λ.?γης
θ'ά. tξα
, .ρτ θ,η ή πορεία. τοο ,στον
ορόμ;ο του ά'/iθρωιπuσμοϋ ΚΙαι1. ή α-ά.πτυξις του α.νeρωιπιαιι-χ,οrj δυ
ν�μιΥ,ΟU τοο 'Υ) Υ) επιιστpοφη σm
δiα.ιμιοινικ.ό. Διότι το άvτίlθιετο του
α. vθρωπιvοϋ, αέv είvα.ι ά.-πλώς το
"ωωο' ες άιΧλά. 1Jo δαψ,οιvι'Κ.ό. Ή
Π'ά!λη yιά.
άJvθρωπινο εί·�:χ.: �ν
τοτιε έσ1 ω-,ερ χ.ή, χωρίς δμως να.
:,υιγτελη-α.ι σέ ΟΟΠΟΙμ,όινωσι άιπο τον
&ξωi'Όεpιχ.ο ΥJόσμο. Δι όιτι ό άνθρω
πο; γίvετ�:χ.ι α.οιθρωιτcιvός :J-f.noν
στίς σ',(ΟΟ�ις του. Κα.ιθώς έρχόμ,ε 
θ:χ. εις έrπαιφήv 1J!έ τούς α.λλcυς,
ψύσ;ι της ά vθρω�
μ-χ.'8-7.: γο.με τ
π� -ιότψός μα;. 'Εrπομέvως, ά v
θpωΙΠισμ,ος εΙvα.ι ή τι•λεία. :Jϊ'(έσι;
' ωΛ
l'•
. λ ους. υτη θα ξεμα; μ,ε' τους
, ' '
κ.:γητη μέ τ-q·ι ' γιάJπη mλ θά
ιπρ�χωρ 'ση 61Όο τό κ.αθα.pο 1yως
της ά.ρμοeιίας του OlYoOU μ.α..ς Έ,?λ)
τοϋ προ; τον Έα.υιτο των α,λλωv.
Χωρίς τέτοια ε:ΠΙ(Χ)ψή, δέv ύιπά.ρ
χει κmw.Νόιησιr,, ούτε έπtwιvω!!
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γ.ία., α.ρrα. οϋτε ά.ο,ειλκpότη ς.
Το σ-ημια,'Υ'tl�κ.ο eτ α.ι νο βpουμε
"ΌΟ Οά.ρρος ,ν,ά ά.ρχ_ίισωμιε τ ώ ρα.
Τώρα. είvα.ι δ Χια.ιρος της ά.-ιθρω
πι vης μειτουισιώσε�ως τω'Ι &τ-:ιμων
,μα.ς. Τώρα. είν'α.ι δ ΧJα.ιρός τη; ά.
ποδοχης άιrοο μέρους μα.ς της μιο
.1αιδι κ.ης έπι't'α.yής 'ΌΟΟ &.νθρωrπι
σ;μου.
Ή Θεοσοφία είναι
δρόμος {ωιϊc

Ό Πρόιεδi ρος Ν. Σρί Ριψ., σ-τ:όν
)Jόyo τερμα.τισμ,ου του συΥ.εδρίιcυ,
έrπέ.μιει ν-εν έ.πί του δτι ·ή Θεοσοφic1.
δiέιv είνα.ι μί1α. δVδιαιGΚΙα.λία. 1Όp�; &-
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άr(γω1σιγ η μιελ� ν' ά.λλα. ε·ια.ς
δρόμος ζωής. Ή &,γά.yνωσις, ή
μελέτη -κιαιι ή �μιλία. ε.χου,ν τr;ν
&ξία. τους, δ�ότι δημιουρyουν μια
διώρυγα., εwχ. πλαι' σιο επι,y,,ο:ινω1γuα.ς· &λλά το ούσιωοες είνιαι fι
βίωισις των α:ληθ,ειων, πού δ κα.
θένας δeχε α.ι οο,γ δδηyούς
' .... στ;ή
ζ ω ' του. "Α v J-,1 Θ ε.οισο:ρια. οεν δ 6 ηryή σέ τρόιπο ζωής, χάνει δλο
"Όο αρωμιά. της. Μία. δ:δα.aκ.:χ.λία
�ΕΙκομ;μέτη άmο τή ζωrή είnι εν'Υ.
ομορcρο -mαλα.�ο οστρα.ΚιΟ, δίχως
ζω '. " ς προσπαθήσωμε, κα'θέ
vα.ς με τον διι.κό του, τρόπτ:ο, ιyα
ε�μευ-α
eις
c-ποοφην,
εις
�
n.
,
2.
'
,
β αη'θε:1αν,
' '
1.Δ
'
,.1'
1--"ε (j!)()EJψι, συμιrοw.ιει,α,, ε'Ιερ"(Ε.:α.
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Το βιβλίον της σοφίας
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Πωλείται δεμένον

δρχ. 70

Εiς τα γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
' ποστείλατε ταχ)κήν έπιταγή·J δια να τό λάδετε τα
χυδρομικώς είς την διεύ-&υνσιν πού -θα άναγράψετε
fις την έπιταγήν.
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((Τ ό Κλειδί
τ

η

ς Θ ε ο ο ο φ ί α ς))
Της ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

ΜΕΡΙΚΑ Ano ΤΑ nEPIEXOMENA
Ή ένότητα τοϋ 'Όλου μέσα ατό
Όλο

Ο φυσικόc καί nνευματικόc δνθρω
(nοc

· ΕΕέλιΕη καί πλάνη

Ή αίώνια ανταμοιβή καί τιμωρία.

Ή έnταδική αύσταση τοϋ πλανήτη
(μαc

Τά διάφορα «στοιχεία» τοϋ άνθρώ
(nου

Ή έnταδική σύσταση τοϋ άνθρώnου

Τί είναι ή μνήμη σύμφωνα μέ τή
(θεοσοφική διδασκαλία

Διαφορά μεταΕύ ψυχηc καί nνεύμα(τοc
'Ελληνική Διδασκαλία
Περιοδικέc γεννήσειc
Τί είναι τό Κάρμα;
Ποιοί είναι αύτοi πού γνωρίΖουν;
Τό μυστήριο τοϋ 'Εγώ
Ή περίπλοκη φύση τοϋ Μάναc
Ή διδασκαλία αύ-rή ύnάρχει ατό κα
(τά Ίωάννην Εύαγγέλιο
Ή μοίρα των κατώτερων στοιχείων
Γιατί οί θεόσοφοι δέν πιστεύουνε
(στήν έnάνοδο των γνήσιων
(πνευμάτων
Η συνείδηση μετά τό θάνατο καί
(nρίν άn' τή γέννηση

Γιατί δέν θυμόμαστε τούc nερασμέ
(νουc βίουc μαc;
'Ατομικότητα

καί

προσωπικότητα

'Αμοιβή καί τιμωρία τοϋ Έγώ
�c.J(: και προσευχή
Είναι άναγκαία ή προσευχή;
Η προσευχή σκοτώνει τήν έμπιστο(σύνη στόν έαυτό μαc
Ή πηγή τηc άνθρώnινηc ψυχηc
Θεοσοφία καί άσκητισμόc
ΘεοσΌφία καί γάμοc
Θεοσοφία καί άγωγή
Ή τελειοποίηση τοϋ έαυτοϋ μαc
· Η άφηρημένη ίδέα καi ή συγκεκρι
(μένη πραγματικότητα

Οί ένδιαφερόμενοι ν' άποκτήσουν τό βιβλίο αύτό, δc γράψουν ατόν
«ΙΛΙΣΟ» έμβάΖονταc τό άντίτιμον: δραχ. 60 γιά χαρτόδετο ιάντίτυnο η
δρχ. 80 γιά πανόδετο.

1971

205

Ποιός είναι Τέκ-ιων;
'Επιμέλεια Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Πολλά γράφονται εσχάτως δια
τούς Τέκτονας άπό άντιπάλοιυς
μισαλλοδόξοv; και οπαδούς συ
νετούς και εν{}έρμους. Είναι νο
μίζομεν επί:καιρσν1 νά ά/vαφερ..
θωμεν είς δσα ό G. Α. W a r d
εγραψεν ύπό τον τίτλον «Πόrτε
είναι κανεlςΤέrι..των» και νά σ'ι..ι,
φθοϋν με ηΊν πρέπουσαν σοβα
ρότηrcα, οί άσχολούμενοι με το ζή
τημα αυτό, μήπως, παρασυρόμε
νοι, προσπα{}ο,uν νά συσκοτίσουν
τό {}είον Φω; - μήπως πολεμ ούν
την ' λή:θ-ειαν;
ΠΟΊΈ •ΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΤΕΚΤΩΝ;
'Όταν ήμπορη νά άτενίζη είς
τά σρη γύρω και τό πέλαγος.
μακράν προς τον ορίζοντα, με το
δα{}ύ συναίσ{}ημα της μικρότητός
του εντός το,u απεράντου σχεδίου
των σντων, άλλα εν τούτοις και
με πίστιν, ελπίδα και θάρρος.
'Όταν γνωρίζη νά συμπα{}η
τούς άν{}ρώποιυς είς τάς θλίψεις
των, γνωρίζη συνάμα, &.κόμη και
δταν σφάλλη, δτι κά-θ'ε αν{}ρωστος
άγωνίζεται σκληρόν αγώνα κατά
διαφόρων αντιξοοτήτων.
'Όταν εμαθε πως νά &.ποκτα
φίλοvς και πως νά τους διαη1ρη,
προ παντός δμως πως νά πα-

ραμένη ό 'ίδιος φίλος τοίί έαυτοu
τοv.
'Όταν άγαπα τά ί:.ίv{}η, παρα
χολουθη τά πτηνά και τοιυς λα
γοί,; αοπλος, και αίσθάνεται το
ρίγος παλαιάς λησμονημένης χα
ράς άκούων τά γέλια μικρου
παιδιο,u.
'Όταν 1'jμπορη νά είναι � ι•τυ
χ�Ίς και με ύψηλόν το φρόνημά
του εν μέσφ των ά{}λιεστέρω,•
θλίψε(ι}Ι\• της ζωη;.
'Όταν τά δένδρα και αί ήλιαχαί
μαρμαρυγαl επί των ρυακίων τον
αlχμαλωτίζουιν, δπως η σκέψις
προσφιλοuς από πολλοίί {}ανόν
τος.
'Όταν ούδεμία φωνί1 απογνώ
σεως πλήττη ματαίως τά ώτα του
ML ουδεμία χείρ άπλουται προ:;
αϊτησιν βοηθείας ανευ απαντή
σεώς του.
'Όταν άνευρίσκη τό καλόν εις
παν {}ρήσκευμα 8 οη {}ουν οίονδή
ποτε ciν{}ρωπον ν' άντιληφθη ύ
πέρτερα πράγματα και νά δια
κρίνη μεγάλα νοήματα εν ττj ::ωη,
οίονδήποτε και αν είναι τό ονο
μα του θρησ"ι<εύματος τοιύτου.
'Όταν δύναται παρατηρων τ�λ
μα παρόδων, νά διακρίνη εν αύ
τφ και κάτι αλλο εκτός του 8ορ
δόρου κ,αl άτενίζων είς τό πρό
σωπον και του πλέον άχαλινώτου
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θνητοϋ να διαικρίνη είς αi!ι'ο χα'ι
κάτι το επίικειvον της άμαρτίας
'Όταν γνωρίζη πως να προ
σεύχεται, πως ν' ά.γαπα, πως v�
έλπίζη.
'Όταν reαρέμειινε πιστος προς
τόν ίδιον τΟν έαvτόν του, πρός
τον πλησίον, προς τον Θεόv τΟ'U,
εχων ξίφος εις την δεξιάv του
κατα της κακίας, ά.λλ' εις την

οΣ

1971

χαρδίαν αύτοϋ &σμα, ζων μειτά
χαράς, αλλά και μη φο6οιύμενος
ν' απο{}άνη.
Είς τον τοιοϋτοιν ανθρωστον, εί
τ-ε είναι πλούσιος, είτε πτωχός,
είτε πεπαιδευμένος, είτε άμα{}ής,
είτε διάσημ�ος, είτε αφανής, ό
Τεκτονισμος ετελεσιούργησε την
γλυκείαν αυτοϋ τελεσιοιuργίαν.

:ΕΠδ'α. τον &cιελφόν μου μέ: το μιικ.ροσ,,.άπιο της 'Επικρί.σεως καί
ε.[πα.: «Πόσον τρα.χύς εrν-α.ι δ άιδελψός μου!» Το·ι eίοα. μέ τ.ο τηλε
σ0ι<Jάπιο της περι ρονήσεως χιαί είίιοο:: «Πόισον μuκρος εLνα.: δ αδελ
φό; μου!» υ0τοοv ομως m:.ρωtήρψα, ε,!ς ταν Υaοοθρ�ψτη της α.ληθεία..ς,
εf-πα. : «Πόσον &μοιόις μου ε.rνα.ι δ &ιαε.λ�ό.ς μ;οv ! »

Holtonhall

i
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

''

ΙΛΙΣΟΣ,,

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961

..

WΕκαστος χρυσοπανόδετος τόμος

Δια τους συνδρομητας εσωτερικου Δρχ. 70
Δια τους συνδρομητας έξωτερικοϋ

$

3

.............................•...........................................,
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

ΔDIJEKA ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Πλουτοφόρο Χώρα
Νά, είμαστε ναυαγοί λοιπόν σ' ερημο περιyιάλι,
τό κύμα τούς φίλους ,μας εχει καταπιεί:.
Σ τούς <5ράχους άνε<5αίνc
, υμε δπσυ κάτωθέ τους σχίζεται όλόκληρη
μια θάλασσα άypιΕΙμέvη
και τά προσφιλη τους φωvάζουμε 6νόματα.
Δέ μας ακούει ή θάλασσα και ή φωνή μας δεν φτάνει
στήν πλουτοφόρα χώρα τήν πραy,ματ�κή δπου νό: καθαρισθουν
άπό τή yήινή τους τήν άσθέΊ,Ιειαν οί ψυχες έ.κει πηγαίνουν.

Οί

Σειρήνες

Νά 'ναι δλα καταπράσινα, οί λόφοι, τά <5ουνά κι ή θάλασσα
νά 'ναι απίστευτα γαλάζια μέ τις άσπρες τίς δαντέλλες της στις
άμμουδιi.ς ρι')Ι'μένες.
Νά 'ναι δλα στήν πρώτη τους τήν αvθ�ση, δλα. Τά μπουμ11ούκια
να ξεσφίyyουν τις πυρωπέ.ς yροθίτσες τους δπως μωρά στις
κούνιες τους.
Νά 'ναι δλα τά πλοια νά ταξιδέψουν ετοιμα ακούγοντας τις μα
γευτικές των ταξLδιων Σ ειρη"ες
καί νά 'ναι σλες οί λύπες μας ησυχες μέσα σ' ενα πέλαγο χα
ρας χαρούμενες κι έκεινες.
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Ή καλiι θύρα
θά ήσυχάσουμε yιά -πάντα στην άyκαλιά, τή yλυκειάν άyκαλιά
της μητέρας μας της Γης,
yιατi. έδω ηταν ή τιμωρία μας ύπεράφθονη, ά:ρκετή
Ναί, ειναι ενα σημεϊο μέσα στην έρημια όδηyητιiκό,
κό(:)ει τi.ς απορίες μο.ς, τούς μαιωδρισμούς των λα(:)υρίνθων
καi. δεν εχουμεν ό:Jμηχανία κοψιά, ά:φου yια ιμα:ς δrέν ύ-πάρχει
κανένα δάσος χωρίς διά(:)αση, καμια δυσκολία χωρlς διέξοδο,
ά:φου διαθέτουμε αυτή τή μεγαλύτερη την άρετή
ν' αφήνουμε δηλαδή δταν θέλουμε να ύ-ποχωρήσουμεν η μαλλον
· ότητα
να προχωρήσουμε στην -πραyματικ
τη θύρα τοϋ θωάτου μας όρθάνοιχτα ά:νοιχτή.

Κατανόηση
Σ υλλοyίστηκες -ποτε -πόσες χιλιάδες εντ0ιμα χρειάζονται
yια νά μεγαλώσουν αύτα τά νεοy,έννητα χελιδόνια;
Πόσες χιλιάδες θάνατοι ά:-παιτουνται yια να τραφουν τόσα φτερά
-πού θά διασχίσουν αϋριο τό -πέλαγος της ά:ποδημίας τους;
'Άραy::: συλλοyίσθηκες ακόμη -πόση σωφροσύνη θέλουμε
yιά να φτάσουμε σε μιά στοιχειώδη κατανόηση
μεταξύ των εχθροτήτων μας καi. των -πολλών -παθων μας;

Ξένος
Νά ταξιδεύω, άδιάκοn:α λοιn:όν να ταξιδεύω
με μερικα μόνο χρειώδη στον καθηιμερινό μου σάκκο.
Να μην είμαι καρφωμένος -πουθενά,
-πουθενά, πουθενά
να μην είμαι ριζωμένος.
Νά � κρεμασμένες εϊ αι οί αyκυρες στην -πρύμη των καρα(:)ιων
μας.
Δεν ύ-πάρχουν δεσμοί, λιιμάvια, γυρισμοί yια μένα,
yι-ατl είμαι ενας ξένος μέσα σ' αύτα τα ξένα.

?.U9
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'Εφόδια
Δεν είναι άvάγκη vά 'χουν τά χέρια μας καί τά πόδια μας
τούς τύrπ:ους άπό τ,ούς η1λους των σταυρώσεών ιμας
γιά ά θεραπεύει τήv άπιστία του δ 'Άγιος θωμας,
άφοϋ καθημερινά γεμίζουμε με πληγές
σ' αύτή τήν περιπέτεια τήν κω�μική της ζωης περικυκλωμένο,
γιά να �ρίσκει δ Νους έφόδια καί συνεχως νέους τρόπους αμυνας μαζί
με τά καινούρια δρμητήρια rτης Νίκης.

Καθαρiι λοyικiι
Τό δτι είναι δ θάνατος ή καθαρή μας ύγεία δεν τό άμφισ�ητω.
Τό ξέρω, θέλει τήv πατρuδα της ή ψυχή μου,
τήν έλευθερία της ποθεί καί θΙέλει τό θάνατο τό λυτρωτή
καί κάθε μέρα τόν καλεί, τόν καλεί, έπίμο α τ' άρχαια της φτερά
ζητεί μέσα στή φυλακή της άνακινώvτας τό μούδιασμά τους,
τή νάρκη τους τήν παλαιή, καθώς σ,τόν ϋπνο του τό μεγάλο πουλί,
πάνω στους �ράχους της φωλιας του όνειρεύεται τό φως της ήμέρας
πού πισυεύει στόν δρκο του φωτός καί τά τετράπλατα φτερά
του σαλεύει ά!κρονυχοπατώmας
yιά τήν άτιογείωσή του στά αιθέρια τά ϋψη του
σε μια νύχτα ταραχώδη
φορτωμένη άπό των άστραπων της
rά κεντημένα άκέντητα καυχήματα.

'Η συγκατάθεση
'Έχω δικαίωμα \α χαλω αύτό πού δ-έ.ν έδημιούργησα;
Τόν οίκο τοί: σώματός μου δπου εί\αι έγκατεστημένη ή ψυχή
μου
δεν είναι αδικο νά τόν κακοποιω; Είναι θεμιτό δταν θέλω
νά τόν γκρεμίζω; Μά δεν εtμαι οικιστής της σωματικης μου
..χύτης άτιοικίαc έγώ. "Αλλος μου εδωσε τον οίκισμόν αυτον
νά κατοικω. "Αλλος κατασκευασμένους με τέχνην οίκισμούς
μας δί1δει. "Αλλος. Είναι άθέ1μιτο λοιπόν vά δραπετεύω
άτιό τό χωμάιτιvό μου σπίτι χωρίς του Κυρίου μου τή Σ υγκα
τάθεση;
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Τρόποι
"Αν εμπιστεuθω τ ο\.ομά σου, αν τό είπω, αν τό φωνάξω
στα π)λυάριθμα αύτιό: της Νύχτας, θάpθει νό: σέ ε�δοποιήσει;
fι\δ:.ς είπω: Ληστεύο.ται οί δρόμοι. Δέ δύνασαι νό: ταξιδεύεις χωρίς συνοδεία.
Μας είπαν: Κλείστηκε καί της θάλασσας κάθε δδός,
κάθε διαφυγή φρουρεϊται.
Μας είπαν: Δέν ύπάρχει πουθενά φυyης δρόμος κανένας.
Κι άποκριθήκαμι::: "Αν ληστεύθηκαν οί δρόμοι της στερι&.ς καί
της θάλασσας,
αν της άπο1μόνωσής μας οί φρουρές πολλαπλασιαστηικαν.
αν δέν αίσθανόμαστ, ε μ1i.σα μας ληστευμένοι, δέ.ν είναι δυνατό,
νό: είμαστε πραγματικό: ποτέ άποκλεισμένοι.
"Αν δέ.ν αίσθανό1
μαστε
μέσα μας έλεί,,θεpοι δέν μποροϋμε ποτέ νό: είμαστε μέ τήν ίερή
τήν ίδιότητα της έλευθερίας έλευθερωμένοι.
"Αν εί\αι ή ζωή ενα νόσημα, ας περάσουμε πιό έλαφρό:
τή θελκτική αuτή μας τήν άσθένεια.
Ή μηλιά μοιράζει τό: ιμηλα της καί οί φραουλιές
τίς γελαστές τουc φράουλες καί ή μπόρα τόν μαυρο τόν καρπό
της.
Τήν πανοπλία της πάνοπλη
, ς πείρας ,μου φορω καί προχωρώ κι
cί δρόμοι μέ ύπακούουν.

Τά δάοιt
Τό: μαίΊρα τό: δάση τά σκοτεινό: θυμ&.μαι δταν ξαφνικό:
τά στρο�ιλίζει ενας άνεμος χορευτής πολύ έπuδέξιος,
κι αύτό: �ιyλάτορες άρχαϊοι έκεϊ μέσα στίς �αθιές τους ρίζες
καθισμένα
τό στεναy1μό τουc ολο βοyyώντας στό βράδυ πού καταφθά\.ει
άφή ουν,
σό: θάλασσες ωαρριπισιμέ\.ες
μαστιγωμένες, δταν προχωρουν άπό τά Ώκεανίσια �άθη τους
πρός τίς σ,τεριέ.ς τίς μακρινές
χωρίς τη δίψα του θρήνου τους ποτέ κι έκεϊ νό: σ�ήνουν.
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Ή σημαία μας
Συντροφιά μου εχω σ' ενα μέρος του φρουρίου μας τή σημαία
μας έyώ,
συντροφιά μου εχω τή σημαία.
Πόσοι Σημαιοφόροι της μέχρι σήμερα εχουν σκοτωθεί
κι ,είναι σκοτωμένοι;
Συντροφιά μου εχω τή σημαία μας, ε'ίτε σωπαίνει άκίνητη,
σό: δέ σαλεύει τό: φτερά της δ νοτιάς, είτε κολπώνεται
καί μου δμιλεί τή γαλάζια καί την άφριaμένη της την δμιλία.
Τώρα ή μάχη εχει σταματήσει
κι οί νεκροί μας δλοι εχου στό κρει5άτι τους τό σταθερό
-πολύ καλά, πολύ καλό: καί τέλεια άναπαυθεί.
Πόσοι Σημαιοφόρcι της είναι σκοτωμένοι,
ΙJό:ν εφθασαν στήν κορφή της ωnδρείας τους τήν κορυφαία;
,Συν,τροφιό: στό φρούριό μας εχω τήν καλή μας τή Σιημαία.
f,

0 τ α ν . . .

''Οταν δέν θά 'χω άνάyκη νά γυρεύω λιμάνια καινό: λψενίζουμαι
ρt σώματα yιό: νό: στερεώνομαι μ' αύτές τις αyκυρες τίς σωματιΙκές,
.δταν θ' άνοίγουμαι στό πέλαγος των ταξιδιων χωρίς νοσταλyίες
y�ό: χαιμένους παραδείσους,
μέ ζωνες τειχων, δταν θό: παύσω νό: είιμαι δεμέ ος,
καί νό: νομίζω πώς είμαι έλεύθερος χωρίς οϋτε καν ενα σημείο
της έλευθερίας \.Ο' παριστάνω έδω. "Οταν δέ θά 'χω τή δύναμη
καί τήν άr-υναμία της προσευχης στό: χείλη μυυ και στήν καρδιά μΌυ,
δταν θά 'μαι άπό τήν πλάστιγγα της τύχης ό:πολυτρωμένος,
δταν θά 'χω τελειώσει νό: παρηyοροϋμαι
στηριζόμενος στην άγκυρα δλων των παρακλήσεων,
τότε, ναί, θό: είιμαι αυτάρκης, χωρίς ενδεια, δλόκληρος,
.αφθονος καί έπί τέλcυς Δυ ατός μέ τή δική μου Δύναμη.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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ΑΠΟΛ ΥΤΟΕ ΗΘΙΚΗ
Ύπό Δ Η Μ. Α. Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Η
'Από τό περ. «Πυθαγόρας-Γνώμων» 1933
ΊΗΗuκή είναι
το
σύνολο"
των άρχω ' αιτιvε•ς ·κανο ίζου
σι τ,άς μεταξύ των άνθρώπω
σχέσεις.
Συμφώνως δέ προς
τάς αρχάς ταύτας ό άνθρωπος
καλ!ειται νά ,ρυθιμίζn τή πρός
τούς άλλους 'ανθρώπους συμ
περιφοράv του. Χαρακτηρίζε
ται δέ ώς ηθικός άνθρωπος έ
κει ος, ό όποιος τηρει τάς αρ
χάς ταύτας, έ ω ό μη τηρων
αύτάς, έ δλ({J η έ μέρει, χα
ρακτηρίζεται ώς ά:νήθικος
Αί ήθικαι αρχαί, συμφωνα
μέ τάς όποίας ό άνθρωπος κα
λε�α� νά ρυθ:μu1 ζn τη προς
τούς αλλους συμπεριφοραν
του, καθώς έκ της ίστορίας τυγ
χανει y ωστό , ύπηρξα διάφο
ροι καί κατά έποχάς και κατά
τόπους. Είναι δέ καί σήιμερο
άκαμη αί αρχαι αυται διαφο
pοι παρά τοις δ�αφόροις λαοις
Αί έ1καστοτε καί έκασταχου ή
θικαι άρχαι αίτιολοyοGνται είς
φιλοσοφικάς αρχάς η συνήθως
είς θρησκευτικάς τοιαύτας,
τροποποιοϋνται δέ αναλόγως

των παραδοσεωv έκάστου λα
οC-, αποκρυσταλλούμεvαι, τελι
κως, διά της διά
, του χρόνΌυ
τριί5ης, είς ώρισ.μέ ους κανό
νας η αρχάς καί ύπό την μορ
φήν ταύτην έ.μφαvίζονται παρά
τοις διαφόροις λαοις και κατά
τάς διαφόρους έ.ποχάς. Αί διά
φοροι, έπομέvως ηθικαι ·αρχαι
είναι προϊό της ύποκεψεvικης
αντιλήψεως των άvθρώπω καί
είς τουτο α:κριί5ως όφείλεται τό
μή απόλυτο αύτω , άφοG ή ύ
ποκειμενuκη αντίληψις
παρά
τοις διαφόροις ανθρώποις εί
ναι διαφορος και ά:νάλοyος της
διανοητvκη
, ς αύτωv καταστα
σεως.
Ό έρευvω λοιπό την είς
τούς διαφορους λαούς και κα
τά τάς διαφόρους έποχάς έν
χρήσει ήθικην καταλήγει είς τό
συμΠ1ε'ρασμα οτι άπολυτος ή
θιlκ.η δέν ένεφανισθη, σύ.μφω:vα
πρός τούς κανό ας της όποίας
θό: εδει 'ό άνθρωπος Ηχ ρυ9ιμι
ζn τό:ς πρός τούς άλιλους ένερ
yείας του. ΤοGτο όφείλεται, ώς

1971

ΑΠΟΛΥΤΟΣ

έλέχθη ανωτέρω, είς τήν 1τροέ
λευσιν της κατά τάς διαφόρους
έποχάς καί παρά τοις διαψό
ροις λαοις ήθικης, ητις, ώς α
πορρέουσα έκ ι5άσεως μετα
ι5αλλοιμένης, είναι καί αύτή α
σταθής.
'Εάν ομως ύποτεθfj δτι αί ι5ά
σεις, έξ ων θά ήτιολοyειτο ή
θική τις ησαν άιμετάι5λητοι, τότε
εϋλοyον είναι δτι ή έξ αύ
των απορρέουσα ήθική θά η
το σταθερά. 'Εάν δέ ακόμη αί
ι5άσεις αδται ησαν πραyματι
καί, αληθεις, τότε καί ή έξ αύ
των ήθική θά επρεπε νά ητο α
πόλυτος.
Τ,οιαυται δμως ι5άσεις ήθι
κης, σταθ-εραί καί αληθεις, α
νεξάρτητοι της ύποκειμενικης
αντιλήψεως του ανθρώπου, δεν
έτέθησαν ούδαμοϋ καί ούδέτrο
τε έν ταις κοινωνίαις των αν
θρώπων καί αποτέλεσμα τού
του ύπηρξrεν ή μή έ,μφάνισις ή
θuκης απολύτου.
Βάσεις 01ταθεραί καί αλη
θεις, έξ ων θά ητο δυνατόν νά
αίτιο1λοyηθfj ή'8ική άμετά�λη
τος καί απόλυτος, μόναι είναι
ή yνωσις της πραγματικότη
τος, ή yνωσις δηλαδή rτων λει
τουρyιων της Φύσεως. Ή yνω
σις αϋτη καί αληθής είναι καί
σταθερά, διότι απορρέει έκ της
μελέτης της πραyματικόrτητ:::>c,
ή δποία πάvτοτε καί πανταχοΟ
είναι ή αύτή !
Ή yνωσις των λειτουρyιων
της Φύσεως ύrπη ρξε ττάντοτε άν
τικείιμενον της μυσταyωyικης
φιλοσοφίας. Ή μυσταγωγική,
έν άντιθιέισει προς τήν έξωτερι
κήν <pιλοσοφίαν,
έJμφανίζεται
1
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πάντοτε καί πανταχου ή αυrτη
είς δλας τάς Όρyανώσεις, αϊ
τινες έλειτούρyησαν ύπό τό 5νφα Μυστήρια. Τοϋτο ύπηρξε
τό συμ1τέρασμα δλων των σο
ι5αρων μελετη-των της ουσίας
των Μυστηρίων.
Ά1τόλυτος ήθική, έπομένως,
ύπάρχει καί αίτιολογ,ειται είς
τήν yνωσιν τω
λειτουρyιων
της Φύσεως. ΔΕν κατέστη aμως
έφικ;rόν ή ήθική αϋτη νά ρυ
Θιμίσn τάς μεταξύ των ανθρώ
πων σχέσεις, διότι ή αμάθεια,
τά πάθη καί αί προλήψεις ήμ
πόδισαν προς τοίJιτο, δι' δ καί
οί άνθρωποι διακανονίζουσι τάς
σχέσεις τω σύμψω α μέ τάς
έκάστοτε αντιλήψεις των.

·�
*

Βάσις της ήθικης, της απο
λύτου ήθικης, των Μυστηρίων
ύπηρξεν ή yνωσις των λειτουρ
yιων της Φύσεως. Έχαρακτη
ρίσθη δ'έ ή ήθική αϋτη καί ώς
«Νόμος φυσικός διέπων τά λο
γικά καί έλεύθερα οντα». Ό
μελετων τάς λειιτουρyίας της
Φύσεως καί έναρμονιζόμε ος
προς αύτάς έκδηλώνει πρά
γματι τήν ήθικήν ταύτην ώς
φυσικόν Νό,μον.
Οί έρευνήσαντες καί yνωρί
σαντες τάς λειrτ:ουρyίας της Φύ
σεως καί του πνεύματος αύτης
κατέληξαν είς τό συμπέρασμα
δτι τά πράγματα της Φύσεως,
μορφαί καί πνεϋμα, εtς τά αύ
τά αρχικά α'ίτια όφι::ίλουσι τήν
ϋπαρξι αύτων, ή διάφορος δέ
έμψάνισις των πραγμάτων της
Φύσεως οφείλεται εις τήν διά-
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φορον έν χρόν�
έκπόρευσιν
αυτων. Τουτ' αύτό ίσχύει καί
διά τά νοητικά δντα, αττινα έν
τft Φύσει ύπάρχοντα κοινήν ε
χουσι καί την καταyωyήν, ή δέ
έν ταΊς δυνα�μικότησιν έμ<pανι.
ζομένη άνισότης αύτων όφείλε
ται είς την διάφορον αύτωv έκ.
πόρευσιv. Αί άρχαί αυται της
μυσταyωyιικης φιλοσοφίας ά
ποτελουσι τάς t5άσεις της φυ
σικης ήθικης, ηrrις ώς αίτιολο
yουμένη είς φιλοσοφικάς άρ
χάς, αίτινες άπορρέουσιν έκ
της yνώσεως της αληθείας, ή
δπΟ'ία είναι πάντοτε καί παντα
χου ή αύτή, είναι άμετάt5λη
τος καί άπό\λυτος.
θεμελιωδης, επομένως, φυ
σικ1ή ήθική αρχή είναι ή της
άδελφότητος των άνθρώπων.
, Αφου τά νσητικά δντα, κατά
την μυσταyωyικήν φιλοσοφίαv,
fχουσι κοινήv την καταyωyην
είναι μεταξύ των αδελφά. Έκ
τούτου προκύπτει ή ήθική 'αρ
χή του άλληλοσεt5α01μου καί
της αλληλεyyύης μεταξύ των
άνθρώπων, ή θεμελιώδης ύπο
χρέωσις έκάστου άνθρώπου vά
σέt5ηrται καί vά άναyνωρίζη τά
φυσικά δικαιώ-ματα των αλ
λων. Είναι δέ τά δικαιώματα
ταυτα προίξ της Φύσεως πρός
τά δντα αύτης καί ούχί άπόρ
ροια συμt5ά1σεώς τι ος των άν
θρώπων μεταξύ των. Έντευθεν
τό ίερόν καί τό αναφαίρετον αύ.
των. Τά κυριώτερα των δικαι
ωμάτων τούτων είναι ή ζωή, τά
μέσα του ζην, ή πρόοδος, ή αύ.
τενέργεια καί ή αύτοδιάθεσις.
'Εκ του όφειλοιμέvοι.; υπο του
ανθρώn1:>υ σεt5ασμου καί της

άναyvωρίσεως των φυσικών δι
καιωμά1των των αλλων, ούδείς
έξαιρεΊται. Έδω δικαιολοyεΊ
ται ή αρχή της ίσότητος τωv
δικαιωμάτων. Τ� δντι δέ, αψου
τά πρά-yιματα οϋιτως εχουσιν,
ούδείς δύναται vά έξαιρηται έκ
του φυσικου δικαιώματος, ο
περ εχει νά ζft, νά συντηρηται,
vά προοδεύn καί νά είναι έ
λεύθερος. Κατά τόν αύτόν λό
yον ούδείς έξαιρεΊται της ύ
ποχρεώσεως, ην φύσει εχει, νά
ά\ αyνωρίζn καί νά σέt5ηται τά
δικαιώματα ταυτα των αλλων.
Έκ ,τούτ:>υ απορρέει καί ή
ίσότης των καθηκόντωv, διότι
πάντες καθηκον εχουσι ν' άνα
yνωρίζωσι τά φυσικά δικαιώ.
ματα των αλλων.
Συνέπεια
της άρχης ταuτης, του καθή
κοντος, είναι τό συναίσθημα, δ.
η:ερ τά προηyμ,
ι ένα δντα έκδη
λουν, διά την Π'εpι<pρούρησι\.
καί ή προσπάθεια διά την πρα,
)llμάτωσιν των φυσ�κων δικαιω.
μάϊτων έκ,είvων, οϊτινες άπεστε.
ρήθησαv αύτων, τό συναίσθη
μα, δηλαδή, του άη:οδίδειv έ
κάστ� ο,τι φύσει άνήκει
τ�. Ή έκδήλωσις αϋτη του ον
τος άποτελεΊ την δικαι,οσύνην,
την φυσικήν δικαιοσύνην.
'Όταν ό ανθpω'Πος έκτελfi
τό καθηκον του της άναy\ω
ρίσεως των φυσικων δικαιωμά
των των αλλων, έκδηλοΊ η:ρός
αύτούς άyαιτην, ή δ-έ προσπά
θεια αύτου διά τήv η:εριφρού
ρησιν των δικαωιμάτωv των, ο.
ταν παραyνωρίζωνται, χαρα
κτηρίζει αύτόν ώς δίκαιον. Ό
έκδηλων την άyάπηv ταύτην
καί εχων ώς νόμον της συνει-

αυ
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δήσεως αύτου τήν
δικαιοσύ
νην, εί\αι ένάρετοc.
Ή φυσική ήθική, ώς και α
νωτέρω ανεφέρθη, δέν κατέστη
δυνατόν να ά-πο(5fi ό διέπω"
τούς άνθρώ1τους και τας μετα
ξύ αύτων σχέαεις νάμος. Ή
κακία ήμπόδιcε τοϋτο. 'Εντευ.
€εν αί chωμαλίαι εtς τας σχέ
σεις αύτων και αί αντιφυσικαi
των πλείστων ανθρώπων δια
θέσεις, ή διαμάχη μεταξύ αύ
των και δ έyωκεντρισμός των
περισσοrrέρω .
Έαν δμως ή ήθιική αϋτη δέν
κατέστη δυνατόν να έψαρμόζη
ται έν ταϊς κοινωνίαις των αν
θρώπων,
δ�εκηρύχθη
δμως
πανταχου και πάντοτε έν τοϊς
κό'λποις των Μυστηρίων ώς ή
α,πόλυτος ήθική, ώς οί κανόνες
έκεϊνοι σUΙμφώνως μέ τούς δ
ποίους δ αvθρωπος, έό::ν ,έπιθυ
μfi νό:: συντονίζη τας ένερyεί
ας του και τας ιδέας του μέ
τον ρυθμον των έν τfi Φύσει
συντελουμένων, δέον να ρυ
θμίζη τό::ς προς τούς αλλους
ένερyείας αύτου και συμφώ
νως προς τούς δποίους πρέπει
νά διακανονίζωνται αί μεταξύ
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των αvθρώπων αχέ.σεις. · Απε
τέλεσαν δ'έ οί κανόνες οδτοι
τό θε.μέλιον πάσης άλλης έν
τοϊς Μυσrτηρίοις εργασίας. Ό
μή συντονισμός του έν τοϊς Μυ.
στηρίοις μέ τον ρυθμόν των
λειτουρyιων της Φύσεως έμπο
δίζει αυτόν δια πδ:σαν περαι
τέρω έρyασίαν. Έό:ν ό έν τοϊς
Μυστηρίοις δέν απο(5fi ένάρε
τος, ούδειμίαν αλλην πρόοδον
είναι δυνατόν νό:: έκτελέση έν
αύτοϊς. Αί αλήθειαι της Φύσε
ως μόνον εtς τούς έ\αρέτους
ά-ποκαλύπτονται, δι' αυτον τον
λόyον δέ καλύπτον1ται διό:: των
συμΜΙλων και των αλληyορι
ων ά-πδ των 6φθα1λμων των α
μυήτων.
Ή ήθικοποίησις του έν τοίς
Μυστηρίοις αποτελεϊ τήν ά-πα
ραuτητον προϋπόθ:εσιν, δυνάμει
της δποίας ουτος θό:: δυνηθfi να
έρευνήστ� και νά yνωρίση τήν
αλήθειαν. Ή προϋϊι'όΘεσις αϋ
τη, δμου μετά της έτέρας προϋ
ποθέσεως της του έλευθέρου,
του άπηλλαy,μένου
δηλαδή
προλήψεων και δεισι'δαιμονι
ων, άπο1τε.λουσι τό μέσον, δι'
ου ουτος θό:: δυvηθ� να έπιτε
λέστ� τούς σκοπούς αύτου ώς
ανθρωπος και ώς Μύστης.
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Τίίς είρήνης ό ίίλιος...

· Ω' Ψαλλε μου, ω Μοϋσα, γλυκά ψαλλιε μοο, ω ψu)(η uου
της Είρηνης τοϋ λυτρωuοϋ τον 'Ayymικo τον ύμνο.
Νά yλυκανει την πον�μενη
ήν ψυ)(η μου- ποuλα1κι μcυ
Και την αχαρη την μαραμενη την κCΧΙpδούλα μου -άηδονι μω
Ν α ,uοϋ δωοη φως ίερο στον νοϋ μου τον σκοτεινο.
Γιατι yε.ννηθηκα άμοιρος έyω - κι' όρψανος σε τοϋπ:ον τον κοοuο
στις άριχές τοϋ σκοτεινοϋ τοϋ ε.ικοστοϋ τοϋ πολειμοχαρη αιωνα.

Αχ'
Ηλιε μου της Είρηνης νε.ανικο άστFpι φωτεινο
στρα ι,ιο και λαμψε ά·τ' της Γης τα θεορwα τα ορη
και σι5υσε άπ' τοϋ υ:νθρωπου την ψυχη τ' αyρια τα σκοταδια
Κι' άς τον μαyεψουν της 'Αyα11ης ή λαλια - και rτης Άρε.της οι τρ011οι
κι' άς Ύυριση να φτυση - και να μουτ rωση το 11ροσωπο τrι ς Κακιας,
Πρωτος ε) ω θα συρω της Ε ιρηνης τον ;ορο -πουλακι μουά,το πανω άπ' τοϋ κοσμου τες πιο ψη,λες του κορφες,
1 ον χορο θα τον συρω με της Ε.ιρηνης το αOl"Cpo •μου το 1μειτο:Ε,ωrτο το μαντηλι
Κι' άπο Τ[ανω απ' τον χορο κι' ατι' των όpεων τον Ύαλαζιο τον ούρανο
Θα πετοϋν τα -rrε.ριστερια με τ' αΟΤ[ρα των τα ειρηνικα τα φτερα
και στο ραμφcc των θα κρcχrrοϋν της έληαc, τ ανθισμενα τα κλαδια
Μοναχοc, στον χορυ διον θα ε.ψαι έyω, ω ψuχη μου,
έκει στηc, Ε ιρηνης ο<αι στη<, Apc.τηc, στ' Αyια τα ορη
Μυριάδε<, μυριαδων λαοι θα χορευουν, ω α:στερια μαζι μου
κι' απ' τηc λυρας ι1c·v τον μο:yικο τον λυρικ'"> τον σκοπο.
θ' ανθησε.ι ο<αι θα μυριn uοσχσι5α,α η Γrι .
Θαρθη ή ωο,ξις
χ! "ΗΙ'ιι μου νσ χαρω ιην καρδουλα σσυ και την ,μ,yc,υλα σου Ι-Ιλι� μου'[μείς τ'jς Γηc_ ολοι cι λαοι ε.�μαστε -πουλακι μου- -:ταιδακι μου αδι,.λφια
Μια ΥΙ' ώσσα -,<ωριc. συνrρα
yωριc φανικα φουσατα- πρεπει να uιλοϋμε
ι,. τ ς Αληθειαc την λαλια - και με της 'Αρεn'jς του<, yλυκους τοι,ς ιροτιους
Μια σοψη Πατριδα θιcλουμιc να ε.χοοuε εμει,, σ' ολη την Γη.
Και της f ιρηνης ιcναν λαμ-rrερο οuρανιο Ηλιο -ω, ψι.χη μουvα οι, �ει στην <αρδια και στο πνεϋuα τον τελε.ιο Ιησοϋ
Τον μό10 ζωνrα πο,ητη τοϋ συμπαντος κι' ολων των αιωνωv
,τοί.ιρχοvται και bια6αινουν μεσα απ' τον α;τελε.ιωrτο τον χρονο,
ΓIΑΝΝ ΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΙΔΗ �
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Τ' Είρήνης

"Ηλοu...
ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
«ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙ-JΣ Ο ΗΛΙΟΣ»
ΣΕ ΠΟΝΤΙΑΚΉ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

' ΑχΙ Ψαλλει - μεν' ω, Μοϋσα γλυκά ψάλλει - μεν' ψύ - μ'
τ' Είρήνης τfi λυτρωμοϋ τ' 'Αyyελικόν τόν ϋμνον.
Νά yλυκαν' τό τιονήμενο μ' -τήν ψύ - μ'- τιούλι - μ'
καί τ' άχαρου τό μαραμένο - μ' την καρδί01 - μ', yιάGρου - μ'
νά δε.ϊ φως ίερόν - σόν σικσηνό - μ' -<σόν νοϋ - μ'Γιατί έyενεθα έyώ -άμοιρος- κι' όρφανός -σόν κοσμον
άτιές σόν σκοτεινόν σόν είκοστόν σόν αίώναν
· Αχ! 'Ήλιε - μ' τ' Είρήινης νέικον α:ίσ - 001ρον - φωτε.ινόν
παρλαμψον άτιό παν ας τη Γης τά -πράσινα τά ρασία.
Κιας χάGουτεν άς τ' άνθρωπ' τήν ψύν ή σκοτειά
Κιας μαyέGε τόν τ' 'Αγάπης καί τ' 'Αρεrrης ή λαλίο.
άς κλώσκετεν καί φτύν, καί μοuντσόν τό κατσίν τfi κακίας.
Πρωrrος έyώ θά σύρω τ' Είρήνης τόν χορόν -πούλι μ
α:τιο πάν άς τη κόσκινος άς τ' ουλα τά ίμψαι τά ρα:σία
Τόν χορόν θά σύρω μέ τ' ασπρο μ' τό μι:.ταξωτό μ' τό μαντήλι μ'
κιά παπ:άν άς τόν χορόν, κιας τfi ρα:σίων τόν ούρανόv
θά πετοϋν τά πουλτουρτσίνια μέ τ' αστρα 'κουν τά φτερά
Καί σό στόμανε κούνουν θά κρατουν τ' έλαίας τ· άνθισμένον το 1'.λ.αδίν.
Μονα:χος σόν χορόν κι'
έκεϊ σ' Είρήνης καί σ'
Μυριάδας -μυριάδω
Κιας τfi λούρασι μ' τό
θ' άρσε.τεν ή άνοιξη -

θά ε1iμαι έyώ ψύ 'μ' -πουλί 'μ'
'Αρετής σ' α.yια σά ρασία.
λαοί θά χορέGv1ε yιά(ορου μ' έv1τάμα 'μ'
μαyεμένοv, τό λυρικόν τόν σκσπόν
θά τσ
, ιτeκον καί θά σικουmουλ�ις ή Γη

"Ηλε 'μ'ΑχΙ 'Ήλε. 'μ' νά λελεGω τήν καρδίας καί τήν ψύς
'5με.ϊς τfi Γης ουλ σί λαοί -<είμαις πούλι 'μ' yιάGρου 'μ'- άδέλφια
' Εναν γλώσσαν -χωρίς σύνορα
χωρίς στραιτούς
πρέ-ττ' νά μιλουμε
με τ' 'Αληθείας τήν λα:λίαν -- με τ' 'Αρ,ετης τά γλυκά τά τρόπους
καί με τfi σοφίας τό πανανθρώτιιινον
τό δημιουρyικόν τον νοϋν
Ενα:ν σοφήν Πατρίδαν θελcυιμεν έ.μεϊς νά ίc'χουμ· άπαν' σήν Γην
Καί τ' Είρήνης εναν λα1μιπερόν ούράνιον 'Ήλον ψύ 'μ'
νά έμίζ σήν καρδίαν καί σό 'ΙtΥΕUιμαν τόν yλυικόν 'lησουν.
"Ας τ' οϋλα τόν τρα:νόν ποιη,τήν σι' οϋλα τά κόαμαι καί σ' ούλα τά αίώvας.
Π' ερχουνταν καί δεGαίνεν άπό πές άς τόν άτε.λείωτον τόν χρόνον.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΙΔΗΣ
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Πλ αtωνισμος,
-ι-fις 'Αναyεννήσεως·
f'Ελληνες λόγιοι είς τiιν Δύσιν
Ύπό Β Α Σ. Π. Ρ Ο Ζ Ο Υ
Διδάκτορος Πανεπιστ. 'Αθηνών·
Τό ίστοριΧον φαινόμενον της
·.\ναγFνΥήσεως συνίσταται 6α
σιχώς, 1:.ις Ι-ΙJίαν σειράν iκδη)ώ
σFων του αν-θ-ρωJtίνου πνεύματος,
η'ίτιvες -διάφοροι και άνF;άQ
τητοι των bογμάτω\\Ι του Με
σαίωνος - ελα6ον χώραν zατά
0
η1ν διάρΧ ειαν' τριών όλο ,<,λήρων
αiώνων, 'Αλλά καί πρί" άναηίλπ
{> ΙΔ' αιών, κατά τάς τε}ευτα'ας
fκατονταετ'ας τού Μέσου Αίω
νο:::, tμφανίζnνται εκδηλα σημεία
<ι.παλλαγη::; της σΧέψεως α.πο το
( όγμα της 'Εχ,κλησίας ωστF δυ
νάμεθα να είπωμt:." δτι 1Ί εμφά
νισις του άντη ύπηρξι:ν άπλω:::
το τέρμα μιας
ύπο6οσ,κοί,ση:::
προσπα{)είας του ανθρώπου νά
ιlπελευ{}ε" ω{) n ιlπο τά δεσμά της
Ίερας Έξετάσ
, �ως και νά αcrί
σ11 ελε&&ερον το πνείiμα του δ
πω- ιχ.νέλ{)11 είς τα ϋψη της αν
,<),ρω.πίνης δι(αvοήc�::�. εις τον

zόσμο,, των lδεων zαι της uλη
θοίις γνώσεως.
'Ύ'πηρξεν. δμως, ταυτοχρόνω:::
1'1 διάνοια των ε-θνικων της 'Ιτα
λίας ΠΟ! ητων zαι ή απαρχή ένο:::
μακρ,Ου Υαι κοπιώδους αγωνο::
του πνεύματος δια ηΊ" &π&ι..τησιν
τη::: ελευ{}ερ:ας και όρ&ως ελέ
χθη άπό τον Παναγιώτην Κα
νε λλόπουλον δτι :
«Ό άwης σφραγίζει τί ::; πί,
λες του Μεσαίωνα -χα:. έyzαινιά
·-ει την 'λναγέννησψ(l).
'Η 'Αναγέννησις είναι μία 'Ε.ι-το
χ 11. Καί επρεrοε να συ μβούν πά' σ ' αυτην
' εποχη·
ρα πσλλα
., ' την
,
, το'
σα, ωστε \'C( ύπάρχουν μιταξύ τω,,
.,
,
' σκοτειν'α και' απαραχαι' αρκετα
όεκτα, δια νά της δώσουν το ίδ ιαιτερ
,
,
\ χαραο γνωρισμα,
να\ την
(1) Παν. Κανελλσπ:ούλοu: Ίr:,τ::r
ρία του Εύpωllίαικοu πνεύματος. Μέ
ρος Α', τεuχ. α', σελ. 264.
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ΚΙτηρLσουν ώς αλλην, hιάφορον
της πριοηγουμένης, μέ ιδικόν τηc;
χρώμα καί τόνον.
εν είναι καθ·όλοu βέοαιον δτι
δσα ελαοο'\Ι χώραν κατά τοίι::
τρείς αίωνας τη:: Ί\ναγενν11σεως
διέφερον κα{}' δλοκιληρίαν έκΘ1 νων ατινα δ άv{}ρώσιινο:: νου;
παρήγαγε κατά τούς χιλίους πε
ρίπου χρόνους τ<Ύίί Μεσαίωνος.
Οϋτε επίσης δύ-ναταί τις νά ύπο
στηρ1ί ξη βασίμως διrι ησα1ν καί
πρωτότυποι δσαι lδέαι είδαν το
φως κατά τους ευκλεείς εκεί
νους χρόνους τοϋ Πετράρχη, τοϋ
Μπραυνο, τ<Ύίί
ί.κολι η του
Μπρονvελλέσκι. 'Εάν δ Μεσαίων
είναι σκατεινότερος άπο η1ν Ά
ναγέννησιν, τούτο δεν σημαίνει
δτι ηταv εντελώς σκοτεινός:
«Καμιμιά σκιά δεν ύπάρχει χωρίς
νά την προκαλη το φω:::». (2) Ου
τε δ Μeσα.ίων ηrτο απόλυτον σκό
·rος, οιυτε 1i ' ναγέννησις μόνον
φως. Παρά ταύτα ύπάρχοvν συγ
Υ.SΚρψέναι διαφορα.ι είς τον ΠΟ
λιιτισμ.ΟΙV των δύο αϋrτων ίστορι
κων περιάδων, αϊτινες τας χαρα
κιrηρfζοuν.
'Ο Μεσαίύ>'\, εχει νά έπ•,δείξ11
σημ,αν<τικην wευματικην καί καλ
λιιτεχνικην κ1νη σιν. 'Αλλ' ή ζω11
αϋτη εύρίσκετο εις την σκιάν πε
ρισσό:τεροv η είς το φως.
'Απόκοσμοι αγι�οι, κρυμμένοι
στην ασαιρκη άνυπαρ)Ξία, κόσμοι
μυσrτι-κιοί ;χωρίς φυσικας διαστά
σεις. Ή ' ναγέννησις ε'ζησε εί;
το φως, χάρηκε το φως, εδωσε
φωlt'εινες άνταύγειες κα'ι ειc; τα
πλέον σκοτεινα Μ{}η της άν{}ρώ
πινης ύπάρξεως. 'Όπως τα πάν
(2) Παν. Κανελλαπούλοu, Ιίνθ' GV.
σsλ. 264.

τα tφρό;ντιζαν νά κρίιπτωνται
� ϊς τ,Ίν (J"ι.ιάν, ετσι και το ατο
μ<W άποφεύγει την ζωνταν11ν του
παρουσία κα{}' δλην τ11ν διάρ
χειαν του σκοτεινού έκrίνοιu Αίω
νος. Ί-Ι ανωνυμία εχαρα,ι,τήρι��
την καλλιτεχνικrιν δημιουργίαν.
ώσάν οί τεχνίται του Μεσαίωνα:;
νά μ1Ίν είχαν φιλοδοξίας 11 νά i
στερουντο της πεποι{}ήσεω:: iκεί
νης, ή δποία χπρακτηρίζΗ τον
άλη{)-ινόν καλλιιτέχνην.
Ή Ά ναγέννησις εδωσι:. τiιν
� �καιρίαν Ftς Tt\\l rlτομι"Ι.1]\' ψυ
χήν νά ξrχυθϋ είς το προσκήνι
ον, νά χαρ ίj η'ιv δημιουργ:αν
της, νά έορτάσιι Χαί νά δοξασθij.
Καί αυτοί οί φραγμο-i, που διέρ_ ηc,t: ε η 1:.J1Jοχη αυτη, ησαν Χαι η
απαρχ1'] δια η1ν άπελευ{)-έρωσιv,
την {)-εωρητl",t11ν τουλάχιστον, του
πνεύματος Χα'ι της ψuχης, άπι\
τά έξωτεριχ.ά δεσμά. 'Ένα αιλο
ίδιαίτερον χαραικτηριστιχόν τ<Ϊ:η
αίώνων της νέας εποχης άπατε
ιuεί ή εκδηλος σ τρ,ΟCf)'11 προς τον
zλασσικισμόν. 'Ο άρχαίος Έλ
ληνορωιμαϊ%ός r,:,όσμος έπανευρε
η1ν πραγματιΧήν του -θέσιν ει:;
την συνείδησιν των άν{}ρώπωιν.
Κα'ι ενώ, ουσιαστικώς. τό κλασ
σικον στοιχείον δεν ελειψε από
τον Μεσαίωνα, είς τούς χρόναυc;
της ' ναγεννήιrεως u:πέ.κτησf
χυριαιρχικ,Ίν θέσιν καί 11 σπουδ{ι
του εγένεrτο συνειδητώς Χαί μέ
μίαν εκδηλον, άλλα καί πρωrτο
φανη άδιαφορίαν δια τά χελεί•
σματα της Έκ.κλησίας.
Τώρα δεν επιχειρείται πλέο,·
1i έρμηνεία των άρχαίων χειμέ.
1 ων οάσει των συμφερόντων καί
των επιταγών της '< χ.κλησίαc;.
Καταοάλλεται προσπά{}εια νι�
0
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ί1ρ�{) ί\ � ! ::; τό (Sά{}ο::; των πη
γών 1Ί πραγματ 1 κή οι',σία του άρ
χαίου Ί�λληνικου καί Λατινικοί,
πνεί1ματο:;. 'Η προσπάθεια οε
ϋαίως αί,τη δ�ν �πιδιώκ-ει d,κόμ,1
τ�Ί,· ρη1:.ιν με το δόγμα, αλλά f
.πιχει ρ1- ί τi 1 1•
άπαλλαγην
τοίi
;�1fί ιμ ατο::; ciπό αί,τό καί τ�Ίν έ
:;τω ατ1πο{)έτησ,ν των αξιών του
ιlρχαίου χόσμου εις τάς πραγμα
τιχιίι:; του οάσεις, αν?ξαρτ11τω;
της iπ ρροης τοίi Χριστιανισμού.
ιlλλ' οχι Χαι ε'ι.το::; αι1του(3).
�Ητο συl'ι:..πως έπόμενον 11 δια
νόησις της περιόδου αύτης νά
στραφίj προς τον Πλάτωνα. Ό ίεκειτο
1)ρι·η)1 ς του Ίδεαλισμοίi
:;τλησιέστερον προς ιόν Χριστια
' ισμόν. Ό
εοπλατων, ισμος των
:;τρώτων Χριστιανικών αιώνων ε1
χεν έπεξεργασθτϊ τάς {}Ξωρ 1 ας τοίi
μεγάλου 'Α{}ηναίου σοφού έντο::
fνος 1'j{}ι;ιJο&ρησ,,:=υτικοϋ πλαισί
nυ, δπερ ε1χε δημιουργήσει ή
νεοπαγ1Ί:: &ρησκεία τοίi Ίηοοίi.
Ί-Ι Χριστιανικ1Ί πραγματοκρα
τία, tδ'� εκείνη του Θωμά ' κυ
ινάτου. πεοιώοισεν εlς το πεοιθώ
ριον της �νε"ματικης ζωη; τοίi
ΝΙεσαίω,1 0; τάς Πλατωνι-κάς {)εω9ίας.. Τά κείμενα του φιλοσόφου
ησαν αγνωστα εlς τι' 1 ν Δύσιν.
ιΊ δε έλληνικ1Ί γλώσσα Μν ώμι
λείτο κα{}ό} ου.
Τ1Ίν ζοφεράν αύτ1Ίν i ρημίαν
τοίi δ ;γματικοίi πνεί1ματος τ�ϊς
Καθοι ικης 'Ιταλίας i'Ί�{)εν, ώς 0ασις, νά {}ι:.ρμάνη το �κπατρισ{)έν
γένος των διανοουμένων της Rυ
�α, τινης ΛύτοΧρατορLας.
Φι:.ί1γοντε::; οί 'Έλληνες λόγιοι
ί

(3) Dι11.111l \\
Παγκόσμιος 'Ιστορία του Πολιτισμου, τόμ Ε'
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τi1 ν μάχαιραν τού οαρ6άρου, με
τέφερον εις τήν πλησιεστέραν
δυτικ11ν χώραν τον πνευματι-κον
&ησαυρον της Βασιλευούσης. ιά
της διανοίας των έφώτισαv το
πνευιμαιτικον σκότος των Ί ταλων,
χατέστησαν αυτούς κο·νωνοιυς των
,
'
'
αρχαιων
Υfιμενων
και' ε'δ'δ
ι αξαν
τ1Ίν έλληνικήν γλώσσαν εtς τά Ί
ταλικά πανεπιστήuια: Χρυσολω
ράς, Λέων Πιλάτος, Γεώργιος
Τ(;απεζούντιος καί
Θεόδωρο;
Γαζης, Βησσαρίων καί 'Ισίδω
ρος, 'Αργυρόπουλος καί Χαλκο
κονδύλη;, Λάσκαρης και Μου
σουριος αποτελούν μερικοιυς f/ι(
των πλέον επιφανών έκπροσώ
πων της Βυζαντινής διανοή,σεως,
οϊτινες μετέφερον είς Ίταλίαν
τούς πνευματι-κούς
{}ησαυροιύς
της άρχα,ία; 'Ελλάδος και έδίδα
ξαν εις τούς υπικ.οιύς την άγά
πην διά τον χλασσι-Υ.ισμόν.
Ot α ρχονr ιες της 'Ιταλίας κ,αί
ιδίως οί �φωτισμένοι ήγέται τού
οίκου των Μεδίκων, προοδευτι
κοί πάπαι Χαί σοφοί καρδινά
ι ιοι, τά ιμάι α διηυκόλυναν τούς
q-υγάδας ".0λληvας καί ϊδιαιτέ
ραν επεδ ίκνυον προς αύιτούς
στοργήν, κα&ιστωντες οϋτω κτη
μα του λαου των την άπέραντον
έχείνων σοφ r αv. 'Η διαύγ,ια έ
τέρωτ{}εν -ι.αί 1Ί γλαφυρότης της
Ηιηνικης γλώσσης. εν αντιθέσει
προ; τιΊν ι'iι.ο�ηι Ίν και χονδρο
f l( η γλώσσαν των σχολαστικών.
πνευματικόν κ.αί
όμοίi με τον
παιόαγωγικον πλουτον των Πλα
τωνικών κειμένων, tδιαιτέρως
πρrσείλκυον την J1jροσοχήν των
πεπαιδευμένων η φιλομα{)ωv τέ
κνων της Ί ταλιίας προς τα 6ρί
θοντα σοφίας Πλατωνικά εργα.
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'Ο Ούμανισμός τη,ς ' ναιγεν
νήσεως εχει την άφετηρίαν του
είς την άνακάλ1Jι\μιν
'ντός των
άρχα:ων κειμένων καί ίδ,'ως των
&ρ,γων τού Πλάτω,γος- τού ίδα
νιιχιοϋ σώματος κα'ι της άγα{}ης
ψυχής των ,:,ειλείων άν{}ρώπων,
τό κάλλος τω,γ όποίων κα'ι ή άρ
μοΊ-Ιία της ψυχής των εντυπωσιάmι-χιους
ζσυν τους
'
\ και\ αντιπα.,
ρατίι&ε αι είς την σχολαστ1,
κην φιλοσοφίαν του Μεσαίωνας
και τ-ήν Άρισττοτελικήν πραγμα
τΟ"ι<.ρατ'αν της Κα{}ολικης 'Ε}ι<.χλη
σίας. ι' αυτό κα'ι ή 'Αναγέννη
σις -&εωρείτ-α.ι ώς ή προδα{),μίς
της {}ρησκεmι:ι<.ης Μετα.ρρυr&μί σεως( 4).
Χωρίς την απαλλαγήν εκ του
δόγμαn:ος, την καταδίκην της
α-&&εντίας, την επι,στροφήν είς
την άτομικην ψυχήν. την uπλο
ποί ησιν τοίί ϋίου, την άναγνώρι
σιν τω,γ δικαιωμάτων τοv άτόμου
δεν {}·ά εφ{}άναμεν είς τον Λού
,&ηρον χ.αί τον Καλδίνον, δπως δεν
θ-ά είχαμεν και την '\ναγέννη 
σιν. ' πομάκρυ\ σις αΠΟ τον - fΟ
κεντρισμον καί άξιολόγησις τω\'
τεχνικών
εφευρέσεων διά τον
πρακτιιχόν του α,ν{}ρώπου 6ίι0ν α
ποτ�ελοuν τάς δύο πρα'ι<.τικάς και
ούσιαστιr,ι..ας οάσεις επί των όποί
ων έστηρ'χθη τό οικοδόμημα της
' ναγεννήσεως.
Καί άν των άρχαίων Έλλήνω,
τά ψλοσοφήματα ετερπον τ<�
πνεύμα και τάς καρδ/ας των Δυ
τικών, «τό Πλατωνικόν δμως κατ·
εξοχήν επλήρου άρρήrωυ θαυμα.
σμου και ενθέ,ου γοητείας, ώς φω
τοβόλος -ίjλιος περιηύγαζε τούς
(4) Κ. Λογοθέτη: Φιλα1οφία της
'Αναγεννήσεως, σελ. 10.

απεράντους τού πνεύματος χώ
ρου,ς, κατεσfλάγιζε τάς ψυχάς
και ελάιμπρυνε τάς διανοίας, ανυ
ψοίίν ύπερφυώς εις την πρώτη"'
και αεί ωον των πάντων αρχήν
τον α.ίώνι ον Θεόν» ( 3).

***
Έκ των κυριωτέρων εργατών
bιά την άναγέννησιν της Πλα
τωνικής φιλοσο ίας ύποσημαί
νομεν ενταύθα τούς 'Έλληνας
Πλήθωνα - Γφιστόν και Βησ
σαρίωνα.
Ό Γεώργιος Γ'εμιστός !) Πλή
θων εγεννή{}η κατ' αλλους μεν
εις Σπάρτην, κατά Βησσαρ ω
να fν Κωνσταντινουπόλει, περί
τό 1355. τ έος εψθασεν εις '. δριανοί,πολιν ( εδραν τοίι Τουρ
κιrι<ού Κράτα ;J, ε1-θα ε.μυήθη ύ
πό τινος 'Ιουδαίου ( του Έλισ
σαίου ι είς τήν πολυ,θ·είαν ,:αί τό"
Ζωρ,οαστρισμόν.
Κατά τον Γεννάδιον. ό Πλή
θων εφυγεν εκ Κωνσταντινου
πόλεως λόγψ της άντι{}έσεώς του
προς την 'ΕΥ.ιχλησίαν και συνε
πεί� του δυσμενους εtς 6άρο::;
του γJ.ίματος εlς τή,, πόι ιν. Κα
τά τον Παν. Κανελλόπουλον <(ι'J
φυγή του �"μαν πνε ματικ1'1 πρα
ξι;» ( 6). ]\[fτά τον �πί τηc; πυ
&'ας {}ά,..ατον τοίι 'Εδραίου {πα
νrΊ,λ{}. ν fις Σπάρτην. ε,-θα δι11γαγr. μελετών και διδάσκων φι λοσοφίαν χαί {}ε,ολογίαν Είc τό,
πι ακιτιχόν του ο ίον εδιακόνησf
η'jν διχαιοσύνην, σιιγγράψας καί
ν()μικά εργα α�ιόλογα (Περί τη�
(5) Κ Λογοθέτη, ενθ' άνωτ, οcλ.
1 9,
(6) Πσ.ν. Κανελλαιτ:οολου ενθ' άν_
Α' β', σελ. 530.
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ιl t,> ίστης νομα&1:,σία;), μέ πρότυ
;ων τήν «Πο) ιτείαν» καί τού;
« J όμουc;» τού Πλάτωνος, ανευ δ
μως τοίi ϋά{)οι υ:; καί του μέτρου
�> κείνου. Λ.όγψ της rοολυμα{}-είας
του καί παρά η1ν γνωστην 11 η
ιl:-ωμάικρυνσίν του έκ της χρι
στιανικής πίστεως ( ό Πλήr&ων έ
Νι:ωρήθη καί ητο αποστάτης τοϊ
Χρ σιιανισμου Υ.ιαί θιασώτης της
- Εθνιχης των αρχαίων {}ρησ,ι.ιεί
ω�)' εκλ11-&η ύπό του αυτοκρά.το
ρος Ίωάvναυ Παλαιολόγου νά
μcτάσχη της 'Ελληνικής αντιπρο
σωπείας. ίiτις {}ά συνεζ11τει εις
Φερράραν καί Φλωρεvτίαν την
νωσιν των 'Fr,{κλησιων (143 1-139). 'l•�Υ.εί συνήντησ[ν ό Πλ11Ιtων τον πεφωrτισμένον ήγειμόνα
Κοσμάν των Μεbί.κων. τον ό:τωί
ι>ν κατέστησε κοινωνόν της Πλα
τωνικής Φιλοσοφίας .
Πλατωνισψός f1το οχι μόνο,,
ϊίγνωσιος, αλλά καί α.ποδι,οπομ
;ταίος, συνFπείr.ι της �χθρικη;
εοπλατωνικων
πτuσι:ω; των
( Ηλωrιί1•ος - Πρόκλος)
προ:
τ1'1ν Χριστιανικ1Ίν {}ρησκεία1•(7).
Και εί; μεν τ11ν ύσιν επελέγη
δ '.\ριστοτελισμός δια ν.ά {}εμελιώ
σ11 τ11ν φ�λοσοφίαν τ ο-υ Κα{)ολι
-ι.ισμαίi. ενώ εί; την 'Ανατολ1 1ν
{ι Ίιυστιανιανό; εχλεισε (τό 529)
τ1' 1 ν '\Χαδ11μειαν των 'Α{)·ψων
χαί εθεσεν εic διωγμόν τούς μα
1')ητάς τ�::. Ό Πλατωνισμόc είχε
ποήσει,
Ό Γε,μ ιστό-, φανατικός Πλα
f νόμισεν δτι εις τό
τωνιστής,
;τρόσωπον τοίi Φλωρεντινου 1iγε
μόνος εί,ρισrι.ιε τον προστάτην τι,ίi

ε

(7) Κ. Σάθα: Βιογραψ(αι των έν
-τοϊc; Γράμμασιν διαλαμψάντων 'Ελλ'J
vωv (1453 - 1821), σελ. 2 - 3.
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Πλάτωνος. Καί δεν έπλανήι&η.
Είς την Αυλήν των Μεδίκων ά
ναγεννάται ό Πλατωνιισμός καί
είς τ11ν Φλωρεν-rίαν ίδρύεται ή
'Ακαδήμεια,
Πλατωνικr ι
νέα
πρώτος Διευ&υνιτής της όποίας
bιορίζεται ό έγκρατήι; είς τη"'
Πλατωνικήν φιλοσοφίαν ιατρός
�Jar0 cilio t�icino.
Ό Πλή{}ων έ{)αυμά.σ{}η Χαί έ
δcξάσ{}η έν Ίταλίq. ώς αλλος Σω
χράτης καί Πιάτων, οιύχ ηττΟ'\1
δμως συνήγειρε χαί εναντίον
του τη1• ύμάδα των Άριστοτελι
Υ,ων, κύριοι έ,ι.πρόσωσιοι των ό
πο,ίων 11σαν, εις μεν την 'Ιταλί
αν ό Θεόδωρος Γαζής καί ό Γε
ώργιος Τραπεζούντως, είς δέ
τή1• 'Ελλάδα ό Γεώργιος Γεννά
tιος (Σχολάριος).
Ό Πλήθ
, ων. παρά η1ν πολυ
θεtαν του, παραιδέχεται εν ύπε
ρ,οί1σιον "Ον. ώς αρχ11ν των
πάντων. Έξ αυτού προέρχεται ό
Νους, α{}άνατος Χαί όμοούσιος
τφ Θεψ, δστις περιλαμβάνει τάς
i,δέας η τά ειδη έξ ών προηλθον
τά α.tσ1&ητά.
Τρίτη βα{); μίς είναι ή ψυχή.
προερχομένη έκ των ίδεων. Τό
κεφάλαιον «Περί α{}ανασίας ψυ
χης της άνθρωστίνη »,
ά.ποτε
λοίν τό 22ον μέρος τού δευrτέρου
βιβλίου τοϊ, Πλή{}ωνος, άπωλέ
ίι'&η. Κατά τον Γεννάδιον, εις τό
κεφάλαιον τοίιιτο ό Γεμιστός έ
πρέσβευε ηΊν μFτεμψύχωσιν. Καί
ουδόλως δύναται νά ά:μφισβητη19fί r1 πληροφορία, έφ' δσο"' ό 'ί
διος ό συγγραφευς {}εωρεί τον
Ζωροάστρην. τον Μίνωα καί αλ
ι ους μυ{}ικού; f\ρωας «ήγεμόναc
των βελτίστων λόγων... έπί δε πά
σι τούτοις Πυ&αγόραν χαί Πλάτω
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να» ( ) Ή ί,λη ε,lναι ή ουσία
των αίσ:θηrrων' ατινα εδημιούρ
) ησεν ό Θεός Υαί κατά συνέπει
,αν αναγχ.αιότης Χαί Εuμαρμένη
< ιέπουν τά έν τφ κοσμι:ρ ( 9) 'Η
fλευ{}ε,ρία του άν&ρώπου ε,1ναι
έπομένως, 111ι:,ριωρισ:μένη ;ιαί α
ιφορq. μόνον είς τίς διανοητι ι.άς
ιαί οου ητιrια; του πραξοις Ί Ιι;υναιρεσις της αίτιοΧρατίας τσu
Πλή{)Μος με την υ,f,υ{}έραν 00'
λησι του ω, {}ρώn:ου f-Πιτυγχά
νεται. δια της παραδοχής δτι, 11
Ελευ&ερια δεν εlναι 11 απαλλα
γή f.>/ ηϊς άνάγrι.ης, άλλ' έΕ,ασq.,α
ι ιζεται μό, ον έφ' δσον ό cίν{}ρω
Ίηος μf-τ'χcf.ι ε,ίς τι1ν άρεη1ν Υαί
ψέρει. εγτό; του τη,• φρόνησιν
πράγμα δπερ έ ιτυγχάνεται διu
τη; παιδf- ας
Μόνον ό πεπαιδευμένος, ό «κ,α
λος κ,αγα&ό9>, ειναι πραγματι
ι<ως fλιύθf..ρος» ( 10) Ίi:λωθ·ε,ρία
με την ε,νοι,αν της άπαλλαγη::
τοϋ άν{} ρ ώπου άπΟ τήν αtτία,
δίv ύ ίσταται. Έλf-ύ-θf-ρος εlναι
έ-χ.Είνος δστις προώρισται ( 'κ των
Θεών) νά ύπηρετn τό άγα{}όv
Είς τό σημείον τούτο ό Πλ1�ων
:;τ;ροετοψα
. \.αvτιον,
υπο'ζε,ι τον
,
Ι'
,
,
στηρ· t,ει ό Παν. Κανελι όπουλος
Και ι,ίς τό πρόβλημα της ά&ανα
ιίlας ό Πλήθων δεν λαμοά,,ει σα
φιϊ {)έσιν. 'Ενώ παραδέχεται τ11,•
<ΗΗ.νατcν ψ χήν ώς τό f..υγενέ
σίl:., ον τ ύ άνθρ(�τtrυ τμημα, δεν
την χρησιμοποιεί ώς έπιχι,ίρημα
ύrrέρ της ά.ρ της Κατ' αυτόν «α(8) Παν Κανελλοπούλου ενθ' αν
Α' β, σελ. 541
(9) Κ Λογοθε.τη ενθ. αν. σελ ,:2.
(10)
Κ. Γεωργούλη
Αίσθητ <ά

και <:Jιιλοσοφ�κά μελετήματα, κεφι.c\
Πληθων Γεμι.στος

σελ. 132.
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ρετη έστίν εξις ι.α{}' Τ\ν rlγ<ι
{ ) οί έ,σμέ,�, > ( 11 )
ιαι.ρίνει τάς έξi- rlρε,τά;:
δρείαν, σωφροσύνην, διΥ..αιοσί,
, ην ·:ωί φρόνησιν, ( ι.αl τάς t
πί μέρους ύποuιαιρέσεις των)
Εις τό σημείο, τούτο φαίνι:.ται
νά άπcι.λιvη πρόc: τον Άριστο
τέλην. Εϊς τά πολιτι,ω του αν
τιγράφει τον ΠΛuτι (l
Γε,νιΥ,ώς ΕίΠfίν, ό Ι 'ε.μιστός
ι<ολουθεί τούς Ν ειοπλατωνι:ι.ούς,
ό 'ίδιος δμα.'� έ{}εώρει {αυτόν
Πλατωνιση1ν Υαί ιια{)-ητην του
Ζωροάστρου. Φαινεται δτι μπό
τον Ψειιόν tχομf-ν αναγέννησι,
του Ν ωπλατωνισμου διά τοίι
Πλή1�ων ς δστις έπίστιυ , ει;
τ11ν φιλοσοφικ11ν πολυ{}εtαν, ώ
¼αί ό 'Ιουλιανό;
Κατά τον Γι,ωργούλην, ό Ν f,Ο
πλατωνισrμος του Πλή,-θωνος ά.πο
τrλΕί τό <<Πι,,ριv,άλυμμα» άπλίi>ς
της φιλοσοφίας του. 'Η σύγχυ
σις -λέγει ό Γι,ωργούλης- ό
φείλ ται είς τό δτι ό Γεμιστός
χρησιμσποιεί η1ν νεοπλατωνικr1ν
όρολογιαν· έν το' οις ούδε�ι ι α
μυΟ'τι¼ιστικη απόκλισις παρατη
ρεϊίται ε,ί,ς τά tρyα του, ώ- 'tα
ραδέ.χεται και ό μέγας αντίπα
λό; του, ό Παrτριάρχης Γεννά.δι
<ς. Κατά τον Γεωργούλην, ό Πλ1'1
θων Μλιι νά δ111 μιουργήσ11 μια,
«&ρησι.εια, του λόγου» με οασι
ι<α της στοιχf..ία την Θείαν Πρό
νοω,, την &{}ανασίαν καί Ηευ&,
ριαν της ψυχης, τ1' j ν μετι:,μ.ψί,
χωσιν και η1ν τιμωρια ν των iΊ
uαρτημέvων (12).

u,

u

(11) Μιg11!'
1 -ιιι ologω
Gι 1, ,. ι,
1886. Πε.ρί άρε.των, σελ. 865 69.
(12) Κ Γεωργούλη ένθ' J:,.ι,ιο-:σελ. 136.
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Ό Γεώργιος Γεμιστός απέ{)α
,,fν εν Σπάρτυ εις ϋαW γηρας,
χαταλιπών μέγα συγγραφικόν ερ
γον. δπερ τόν, κατέστησεν ενα
των πολυμα{)-εστέρων άνδρων τοϋ
ΙΕ' αιώνος. Τό μεγαλύτερ,ον, tν
τούτοις, μέρος των εργων του
ιiπωλέσθη. Ό δέ Βησσαρίων έ
θfώρει αυτόν ώς τον σοφώrτε
ρον μιετά τον Πλάτω-να κα'ι τον
'Αριστοτέλη ανδρα. ι «'Εγώ μεν
r-ον χα ί ρω τοιούτφ ώμιληχώ; άν.
ορί, ο-ο μετά Πλάτωνα - εξηρή
σθω δε λόγου 'Αριστοτέλης σοφώrτερον ουχ εφυσεv ή Έλ
λιiς... Μέγα κλέος 'Ελλάδι πάση
γέγr.,ν, ν εκείνος άΥήρ, μέγα αιrτυ
χόσμος εις τον εnειτα χρόνον �
Μ Ϊtαι». - 'Επιστολή ΠQΟς υίοι1::
Ιlλήιθωνοc;).
*
**
Ό Βησσαρίων �γεννήθη ftς
Τραπεζούντα, της χρονολογίαc;
γεννήσεώς του τοπο{)ετουμένης μf
ταξ� του [του:: 1389 εωc; 1405.
( i\lιiλλov τό ΗΟ2). .:\1 εώτατο::;
περιfολr13η τό μοναχικόν ενδυμα,
επαιδεύ{}η δι πλησίον των πεφω
τισμένων ίερωμfνων άρχιεπισκό
που Δοσι{)-έοιι και μητρο,πολrτου
Ί γνατίου. Ει:: Κω, σταvτινοίιπο
λιν κατέστη μέλος του κύκλ(Ιιι των
συγχfν
hιανΟ'Jυμένων, C'Ϊtl\'fC:.
τρωμέ\'ΟΙ πέριξ τοίί Μανου�Ίλ
Χρυσοκόκχη, διδασχά�ου της ρη
τοριχης, 1Ί σχολοίιντο μ� την με
λέτην των άρχαίων σοφών. 'Εδω
ffχε την ευχαιρίαν νά συνδf{)fj ,'>
Βησσαρίων μι τον Ίταλον οί,
μανισηΊν Φίλελφον.
Άργόπρον μετέϋη rις τον l\Ιυ
στριiν. πλησίον του αχμάζοντο::

χαί 1�αυμαζομένου Πλήrθ-ωνος,
«ύφ' 00 ταrχτ rι.ως επαιδεύ{)-η πά
σας τάς επιστήμας χαί ιδίως την
φιλοσοφίαν Υ,αί τά μα{tηματι
κά» ( 13). Διακρι{)-είς δια την καλ
Λιέπειάν του, την ρητορείαν του
και τον σεμνόν κα'ι &.πέριττον 6ί
ον μετεικλή{)η εί.ς ΚωνσταvτινιJύ
:mολιν, περιϋληθείς την αγάπην
χαί �μπιστοσύνην τοϋ αύτοκράτο
ροc; 'Ιωάννου του Η'. τον όποί
ον συνώδrUΟ't το 1J38, εν ετοc;
μετά την χΗροτονίαν του ώς άρ
χ• επισ•ι.όiJτου Νικαίας, εις Ίταλί
αν δια τ�Ίν σύνοbον Φεοοάοαc;
- '- "' Χαl Φλωρεντίας.
ΈΥεί μετά πά-θουc; ύπεση1ριξε
τr1ν 'Έ,ωσιν των 'ΕΧχλησιων, 1bιαιτέρωc; επιμείνας είς τήν, σω
στην αλλο:;στε' αντίληι\ιιν δτι α'i
λέξεις δεν είναι δυνατόν νά δε
σμf ί rυ,, ηΊν ούσίαν των σ0ι.ένε
ων χαί, συνεπώς, δεν επρεπε vά
παuαμείνnυν δογμα rικά προοκε
χο•λη,μένοι εις την Fρμηνείαν ταίi
<,π:: μπcσθαι» 11 <<εκποοΕ'ί,εσ{}αι».
ί) «πηγάζι 11:», έξ αίτί�ς των ·,
πο'ων �Ί διαπάλη των bύο Έrι.
κλησιων είχε καταλή1Ξει ει; τό
�χίσμα. Είc; τον μαχητικον φανα
τισιμό·.r του Μά ρeι.ου Ευγενικου.
δστιc; όμοίω:: ανεδε 'χθ η �ν τti Σιι
, όδ φ εχείν11 διά τ�Ίν διαλεΧtlΚ)l\'
πληρότητα, αλλά και άγνότητα
τη:.: σΥέψεώc; τοι,, ύ Βησσαρίω"
ιlντιπαραθέτει τό μείζον α.ιΊηΊν
τ1Ί,1 στιγμ1Ίv κίνητρον ύπέρ τηc;
�νό1σ�ως. δπερ αποτελεί 1Ί άνάγκη
rωτηριας της πατρίδος(!-+)_ Δι'
αιΊτι.ίc; του τάc; r}πόψειc; εδέχθη.
·ι.ατϊι τ�Ίν �πιστροφήν του. ηΊν
1

(13) Κ. Σό:θα ενθ' άν. σελ, 26.
(14) Π. Κανελλοπούλου ενθ' άν.
σελ. 574.
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κατα.κραυγ1'1ν των
συμπατριω
τών του, ώ{}ουμένων ύπΟ τών φα
να-rικων , άλλα και του προς τού-;
α,τίνους δεδικαιολογημ�νου μι
σους των Βυζαντινών, είς tξαλ
λον φανατισμόν και ακραν άντι
δρασιv. Τοσουτον ητο τό μίοι1c
ναντίον ταυ Βησσαριωνος, ωσπ, ό
«ψιλόσοφος>> η.ιίιργιος ' μιρού
τ ης να τον άπΟ"ιtαλ'fί Επίϋουλον
ιαι συι.οφάντην, ό Μ [αρχο:;
Ευγε.νι.ιος �q;ανάτιςε. δι' �γχυ
κλίων τά πλήθη, προτρέπωv
πωc άποφε.ύγωσιν τούς ί νωτι
ιtούς ώc; nφ ις . . Πάντα ταίίrτα
ι πιιtρανο, τ1'1ν ψυχην και ώδήγη
οαν τά ϋ�'1ματα του Βησσαριω
νος tξω της ίλλψικης πατρίδος
\ύτός, δστις rJc νι:αρα" ε.ίσiτι 11Λιι.ιαν ί,μνησε, ηΊν πατριδα, ίj,
δcμ'λομε.ν νά τψα;μ ε.ν, νά α.γα
πωμε.v και ,ά ύπηρε.τωμε.ν, διότ,
Ftς αUT1l\ οφtιλομ,,ν το q,ωςt'5).
1'1, αγκάσθ-η και πατρίδα να έγ
ιαταλε,ίψη ι..αl πίστιν να άι-λ..ιξη.
Τό 1440 ά· ε.;ι:ώρησε.ν ε.ίς 'Τταλι
αν, ά-τrο�ε.χ{}cίς τό άξ1ω�ια τοϊΊ
ιαρδιναλίου, δπερ ϊν [τος πριν
ε.ίχι:ν α'Τίονείμο αυrτφ ό Πά1tα:;
Εύ lνιc•ς ό Γ' Είc; Ίταλίαν ηύτύ
χησε Vc.t φfοη f.Ις αισιΟ\Ι πfρα;
ηΊν άνατε'Ι3cίσαν αύτψ UΠJ(ΗΟ
J,ήν, 'ίνα τε.ρματ•ση τάς fuφυλιους
ά, αδ ι
tριδας της Β οι ω, ίας
y{}ε.\ς «ϊιιΠf.Ιl ος ΠΟλιτιχό.:;, ατρό
μητος στρατιωτl/ος ιαι
θtρ
η
;
ς
:τταιδεία;
τ
ροστά
μο
τ
της>> (1G) Ει� την Δί1σιν ό Βησ
rαρίcuv
«ίτίιιησε τό ίλληνιιόν
Γε.νος». «'Εάν δ�ν ιπολιιιησι στα
τ ίχη της ϋασιι,ε,ί,ουσας, δπωc ό

ι

σ

r,

(15) Κ. Λοyοθετη ενθ άν. c� 1.
28, ύ1τ00" 2
(16) Κ. Σαθα ένθ' άν. σελ 21
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Ίσ,δωρος. άγωνίσ{}ηχ,ε. άπο μα
κρυά για τή σωrcηρία της πριν
πέση, και για την άπε.λε.υθέρω
σή της, αφοϋ tπεσε», ύπογραμ
μίζε.ι ό Παν. Κανελλόπουλος. '()
b� Κω,. Λογο{}fτης ώς ίξης
φηγιίται τοϋ ά,•δρός τον ίν Ί
ταλιι! ϋίcv: «Εί ·ι..αι άπέστη της
Όρ{)οδοξιας, οίδiποπ διέΑιπι:ν
�τε.νι(ων ε.ίς τό συμφέρο" τη:; ύπό
ζυγόν στε.νοί•σηc πrαρίδος πολ
Ααs;ιι; δ' iπ, χε.ιρησε. ματην ,·ύ δι
ι1ε.ίρη σταυροφορίαν ιατ} τω"
t,(�1ί,ών του Χριστιανισμου και
τi:t υς οωτηριαν του ')_.:λληνισμου·
riς τους φυγuδας όμοιθνείς ητο
ε1·1�tρμος προστuτης ιαί πρό'Ι3υ
ιιος άρωγός, ϋοη{)ός των ινδf.
ων και γενναιόδωρος ε.'ίς πά\ίας
χορηγός».
'\.πΗiλει δε το φωτ ι,όν -χέν
τρον ε.ί,Qυτάτου -χύ·ι..λου Έλλήνω ,
·ιαι Λατ νων λογίων, συγχροτού"
τω, τρόπον τινά Ά-χαδ11LιΕ.ιαν.
'Εγιατασταθc.ι::; f,V τη G Γ οι ι a
J<' e ,, ,, aιa άcrωσιώ{}η ιϊς ηΊv μ1:
τάφ, ασι,, f λληνικων ιιψ{νω,
ιαι τ1111 μsλfτηv του Πλάτω
1ος» (17) Ό Βησσαριω, ιισηλ
{}ι;v ε.ίς η1ν ΟιαLιάχφ Πλατωνι
στιοv και '\ρ•στοτε.λιστων Ltιτά
τόν {)άνατον του bιδασι..άλου του
Γε.ωργίrυ Γωιστοίi. Και ύπηρ
.;· μί, αρχι,α,ς μΕτριοιταΜ1ς, τι
μωv i ξ ίσου Πλατωνα ιuι ' ρι
ιιτc,τi:λη. αλλα. -ταρiχων η)ν
πρeι'Jτψ {)-[σιν 1:1; τον ίδρυη1, του
ΤδιαJ ισμοϊΊ
όστις Ε ύ ιcι ισιιται
πλησιέστιρον τού Σταγε.ιρίτου
τrρό� τ�'ιν Χριστιανικήν {)ρησιε.ί
α' Ό Βησσαρ ων ιδέχ{)η δρ,
uιrτάτφ ιαί ιμπαθη η), ίπι{)-ε-

α

(17) Κ. Λοyοθετ η ενθ' σ., σL'.
28.
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του Τραπεζουντίου, προς δν.
αμυνόμενος, εγραψε το περίφη
μον ε(.)γον «'Ελέγχους των κατϊι
Πλάτωνο::: βλασφημιών», δπερ
iδιο.ιτέρως έθαυμάσθη Fις Ίτα
λίαι•. Έξαr,ωλουθεί, iν τούτοις,
νά τιμά καί τον 'Αριστοτέλη, του
δποίου ή αξία δεν μειούται έκ
rών προς Πλάτωνα έγκωμίων,
δυσφορεί bέ έπειδ1Ί α\rαγκάζεται,
συνεπείq. της σφοδρας διαμά
χη::, νά λάου {}έσιν ύπέρ τοϊ,
Πλάτωνος, {}εωρiί'Jν καί τον ' ριστοτiλη σοφώτατον καί ι.ίξιον
πολλών εγκωμίων.
Ό Βησσαρίων ύπηρξε συνε
π1Ίς πλατωνιστής. Δεν αποκλίνει
της διδασκαλίας του αρχαίου φι
λοσόφαυ, παρά τά ύπό τινων άντι
ι'tέτως ίΊποπτηριtόμενα. Ό δε
Πλατωνισμός τά μάλα Fκέρδισεν
tx τη; &,χαταμαχήτου έπιχειρη
ματολοyίας καί της περιλαλ11τοιι
�ιΊγλωττία::: του σοφού καρδινα
λίου, δστις i:ίχι <Ϊπαξ πα�/ δλίyον
να αν11ρχετο εί:: τ<>ν παπt'Υ.0\1
θρόνον. 'Εηλεί,τησεν ιv εη ι
1472 ε]c; ( > αίJέναν, fπιστρέφωv
έχ. Γαλλία::. ενltα ε1χF,· <mι'σταλη
ύπό τοίi Πάπα Σιξτου του Δ'.
ίνα προετοψιίπη νέαv σταυροq�ο
ρίαν διά την άπελευθ·έρωσιν της
Κωνσταντινουπόλεως.
Κα.τέλιπ� μ{yα συγyραφικόν
εργοv καί πλοιισίαν 6ι6λιοΜ1κην,
rlξία:: 30.000 χρυσών νομισμά
των, 11ν iδώuησ� το 1-ΗίR εί::: Έ
νετίαν.
ι\i ν 1�1σαν μόνον οι r1ναχαινισται τη::: Πλατωνικη::: Φιλοσοφί
ας "Rλληνες λόγιοι, οϊτινες iπρα
γματοποί ησαν λαμπράν πνευμα
τικην παρουσίαν ει; η'1ν �ί,σιν.
Διάσημοι παρέμειναν καl nί
ΙΗ\'
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'Αριστοηλίζοντες σοφοl Γεννά
bιος Σχολάριος, ό πρώτος μετά
ηΊν α.λωσιν Πατριάρχης, δστις
καταλέγεται. μετά το-υ Ψελλσ,υ,
Φωτίου καί Πλή{)-ωνος, είς την
πρώτην γρ<ψμ1'1ν των έξόχων τού
Έλληνισμnυ πνευμάτων, Γεώργι
nς Τραπεζοrύντιος, έκ Κρήτης, ίδι
αιτέρως τιΙμη{}είς έν Ί ταλί q., εν
1't·α άσπασ&είς τον Κα{)-οΛικισμόv
11.ν�δ1:.ίχθη εις τά ϋψιστα των α
ξιωμάτων, πλ11ν έριστικός
γ,αι
αλαζονικός, βίαιος καl έκδικ1γτι
χός ·,ωταλέγεται μεταξύ των
r.φοδρων του Πλατωνισμού πολε
μίων καί {}εωρείται ώc; κύριο;
ύπαίτιος της δξείαc; διωμάχης
rων δί,ο μερίδων. Ό Θεόbωριι;
Γαζη::, φεύγων ηΊν :;r,τωσιv της
Θεσσαλονικη; ( 1430), {}εωρει.ται
«μιιχ από τις ώραιότερες φυσιο
yνωμ:ε:: 'Ελλ11νων στο Ίταλιχο
«(Λ λΤΤRΟ(�ΕΝΤΟ». γράφ;;ι
6 Παν. Κανελλόπουλος(18), Ό
εκ Κωνσταντινουπόλεως 'Ιωαν
νης 'λργιιρόπουι ος, εξ ( υγενου::
καταγωγης, ύποστηρικτης τη;
'Ενώσεως, κατέφυγε μετά την
αλωσιν είc Πελnπόννησον καl ε
στάλη ίιπό του δεσπό<του Θω
μά πρέσδυ; είc; Δί,σιν, ίνα εργα
σθfi ύπέρ της αποστολης δοη{)-εί
αc πρι)ς τοί,ς 'Έλληνας. 'Αποτu
χώ,• παρέμεινεν είς Φλωρεντία,·,
σιιγχαταλεγόψνο:; μεταξύ τω\'
q�ωτεινcον πνειrμάτων τοίί κί,κλον
του C ο s i m ο, έδίδαξε δ� έπι
δεχαπενταετίαν εις το περίφη
μον Πανεπιση1μιον της Φλωρεν
τία::: (ίδρι,θi:ν τό 1321 και εί;
το όποίον έδίδαi:ε ό Λεόντιος Πι
λiiτο:: F% Καλα6ρίαc;, ό Μανοιη'1λ
(18) Π. Κανελλοπούλου ενθ' άν.
σελ. 567.
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Χρυσολωράς κα'ι αλλοι), τιμώμε
νος ώς ϋπατος φιλόσοφος κα'ι ό
έv Λατίνοις εύφυέ.σ'tατος τ ων
'Ε)λλήνων»(Ι9). 'Αλλά και προ
της 'Αλώσεως πλείστοι 'Έλληνες
λόγιοι, tδίως έξ Ένετο,χ,ρατουμέ
νης Κρήτης, η'Χlμασαν εν Ίταλί<t .
Μεταξύ αυτων άξιολογώτατοι
-θεωρούνται ημήτριος Κυδώνης,
Μανουηλ Χρυσολωράς, οί &δελ-

'2.27

φο'ι Χρυσοϋέ.ργη, ό Πέτρος Φι
λάκρης, &ρχιεπίσ",t0πος Μιλάνου
κα'ι
ολίγον Πάπας (Άλέ
ξαΥ1δρος ό Ι'), ό Μιχαηλ Σο
φιανός, έtι. Χίου, κα{)-ηγητης εν
Παταο:φ, οί tατρο'ι Δανιηλ Φουρ
λάνο; κα'ι 'Ιωάννης Κωrττοrύνιος
και πλείστοι αλλοι.

επ'

(19) Κ. Λογοθέτη ίίνθ' άϊν. σελ.
65.
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"Εκ στα σ η
Βyηκαν r' αστέρια ραψωδοί της yης
σ�ϋσαv τά σύννεφα μακρυά...
ΠέΉλος άϊτλώθη άvάλαφρα κι αχνά
,J1της πολιτείας την κλίνη
καθώς θωρω τη άπό ψηλά...
Τρεμόσ�υσε ή ζωή· Στ' αυτιά
ψιθυρισμοί άντηχοϋν... Γαλήνη ...
πανώρια ύπέροχη,
πέρα άπό της ζωης ίδέες κι' ίδανικά
κι' από τίς αyωvίες στης πολιτείας την κλίνη ...
Κι' έκει πού ή δύση φίλησε τη yη,
πόρτες λαμπρές άνοιξαν κι' οί ουρανοί
μέ θώπευσαν μέ μιά θεικιά πνοή.
Δέν είναι τό yλυκό τό σούρουrπ:ο, οϋτε
ό θόρυ�ος πού άyάλια _ αγάλια σΜνει,
παρά τά ουράνια μάγια της ψυχης
καί μάyισσα πού ύφαίvει τα
ή ροδοδάχτυλη ή θεά Γαλήνη...
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙ8Α-ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ
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'Ο Βασιλεύς Παύλος έδιάδαzε
6ι6λία τής 'Έλενας Μπλαδάτσκυ
�τά πιηι:. χρόνια του πολ�μου
1Ί Φρειbερίκη -δπως γράφ�ι
στό 6ι6λίο της «Μέτρον κατανο
ήσ1οωc;>> - αναγκάσθηκε να αλ
λάξη διαμοv1Ί 22 φορές. Με τον
Παυλο χώρισαν στο Κέηπ Τάουν,
γιατl εκείνος επρεπε να άκολου
θ-ήση τον Βασιλέα στην 'Αγγλία.

ε

Τ1 Ί v σ't'ιγμ11 πού εχώρι�αν
κλαψαν -γράφει- τόσον πολύ,
ωστε δλα τά μέλη τηc; κυβερνή
σεως, πού ijταν συγκ,εντρωμένα
στο κατάστρωμα του πλοίου, !;έ
σπασαν σε δάr,<,ρυα.
'Αμέσως ό Παυλος της εγραψ�
μια επιστολ1Ί «εν πλφ» μέ η'ιν
προσφcονησι
«Παλυαγαπημένη
μου καϋμενούλα».
Στην επιστολ11 αίπη εκφράζει
τον 6α&ύ του πόνο για τον προ
σωρινό χωρισμό τους καl σε ενα
σημείο της γράφει:
«ΜικρrJ μου, αν ηςερες πόσο
σ' άγαπω. Είσαι τό παν για μένα.
Και μόνο για σένα θ-έλω να ζω>>.
Της συνιστά να δια6άση τό
δι6λίο «' ποκαλυφθείσα 'Ίσις»
(Σημ. της cιΕ1vενας Πετρό6να.
Μπλαδάτσκυ) που άναφέρεται
στην μετενσάρκωσι καl της γρά

, � -ιc; να, ζ,ησω(rH: «"Ι σως κα,ι εμ
μt μαζ\ι απο
:) ' καιρο' σε' καιρο,,
hια μέσου των α'ίώ·νων, και να ά
γαπούμι πάντα ό ί!νας τον αλ
λον».
(' \πογευματινη J0-',-71)

«Γιά μιά παγι<όομια
άνανεωμένn
θρnσι<είQ)>
(Ο ΧριστΟς είπε δτι αί',τΟ,; ϊ1ταν τό φως του κόσμου.
Πολλοl δμως άρχίζουν να άνα
ρωτιοvvται - μα να είναι άρα
γε δ ίδιος φως; ιότι αν πράγμα
τι είναι τό φως του κόσμου, τό
τε θ-απρεπε τουλάχιστον να ά
νακλαται στη ζωη των τωρινών
δπαδων του. Μόνο μια μειονό
τηc;, πού ερευνά 6αθ-ια τη ζωη
των 'Εκκλησιών δρίσκει να ύπάρ
χη κάποια κίνηση του Πνεύματος
μέσα σ' αύτές. Οί ύπόλοιποι
χουν
στραιμμένα τα 6λέ�ιματά
τους στ1Ίv έπόμενη θ-ρησκεία,
στον διάδοχο του Χριστιανισμού.
C/Οπως θ-α περ,ί μενιε κανείς, ύ
πάρχει πληθώρα νέων «εκκλησι
ών» σέ δλο τον δυτ�κό πολιτισμό

ε
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σήμερα και είναι πολύ πι-&ανό vά
αυξηθ-ουν ακόμη περισσότερο Υ..α
τα η)ν έπόμενη δεκαετία. Οί ο
παδοί, δμως, που προσηλυτίζουν,
είναι σχετικα λιγοστοί, μια και οί
ιδιες u.πο-rελουν τεχνητα δημιουρ
γήματα. Ό κόσμος σήμερα ανα
ζητεί οχι άπλως μιαν αλλη {}ρη
σκεία, άλλα μια νέα παγκόσμια
-θ-ρησκεία1, τέτοια πού να είναι
αλη{}ιν11 και άποδεικτ11 από όλό
κληρη την ' ν{}ρωσι:ότητα.
Μεριr,<.οί, &.πό τούς νέους σή
ιμιερα, &.πό αντίδραση προς τη
Χριστιανικη {}ρησκεία στ1Ί ύση.
σrrρέφονται προς α.λλεr:, μεγάλες
παγκόσμιες {}ρησκείες, ίδιαίτερα
της Άνατολης και συyι.εκριμένα
προς τον Βουδδισμό. ' λλα ό
Βουιbδισμός δέv εχει τον άναγ
·,ω�ο δνναιμισμό τού Χριστιανιι
σμοϋ και ή στάση του απέναντι
στην άν{}ρώπινη ζω'1 1 είναι γενι
κα απαισιόδοξη καί πα{}ητικ11Οί αν{}ρωποι αναζητοϊi·ν στην
πραγματικότητα μια {}ρησκεία,
πού απαιτεί οχι ι:ίπομάκρννση α
πό τά εγκόσμια, άλλα εvαν πιο
δραστήριο τρόπο διαδιώσεως μέ
σα στο περιδάλλον τους. "Rτσι εl
ναι κατ' έξοχ1Ίν άπΗtανο να ιi•ν
τικαταστα-θ-η ό Χριστιανισμός με
κάποιαν αλλη από τις ί,πάρχοιυσες
παyιtόσμιες {}ρησΥ.είες.
Προς τό παρόν f'ίμαση ύπο
χρεωμένοι να ανεχόμαστε αι',τό
τό παράδοξο - τό εντεινόμενο
δηλαδ1Ί ενδιαφέρον για τη {}ρη
σκ1:.ία με μια συνεχιζόμενη πα
ραψη των ύφιστcψέ-νων {}ρη
σκεmικωv {}εσμών. Κάπου, ανά
μεσα σέ δλα αυτά, ύπάρχει ή πι
{}ανότης μιαr:, αρσεως του παρα
δόξου. εν άποκλείιεται μάλιστα
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uπο τη συγχώνευση των δύο του
στοιχείων να προκύψη μια νέα
{)-ρησκεία, κοιvη και για τα δύο,
με μια νέα ιiποτελεσματικη μορ
φ1Ί και πίστη.
'Εν τφ μεταξύ, τί {)-α γίνη με
δλους αυτούς ( καί σέ δλο τον
·ι.όσμο ξεπερνούν τα 550 έκατομ
μύρια) πού έξακο,λου{)-ο,ϊ,ν νά ά
;τοκαλοϋνται Χριστιανοί, καί ιδι
αίτερα με αυτούς των χωρών τη;
ύσεως, π.ου τώρα &ποτελοvν τη
μειονότηrrα των εκκλησιαtομέ
νων;
Οί. α,-&ρωJΤοι αυτοί δεν κατα
λα6αίνουιν, δτι οί εκικλησίες
rι1m1 παραπέσει στην παράδοση
κι εχουν στραμμένα τά 6) έ.μμα
τά τους μονίμως προς τα πίσω.
εν άντιλαμδάνοvται ιiκό.μ η δτι
πασχίζουν νά ταυτίζωνται μέ πα
λιούς τρόπους ζωης, με παλιες
νοοτροπίες, άικόμη και μέ πα) ιές
μορφές κοινωvικης οργανώσεως.
Παραμιννουν δμως πιστοι ακρι
βώς έπειδη έκτuμούν το σ�τοιχείο
της συνεχείας κ,αί της στα-&ερό
τητος, πού τα παραδοσιακα {}ρη
σκευτικα ε-θ-ιμα προσδίδουν στη
ςω�Ί μέσα σέ ενα πολύ ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο.
Πολλοί είναι έκείl'οι πού &.ν
τιλαμβιί·νονται οτι 1Ί αι'rθ-εντικ11
-θ-ρησκεία έςtλίσσεται μαtί με
τον cίv{}ρωπο. 'Όπω; επίσης Χαι
δτι δεν πρόκειται νά φ{}άσουμε
ιrτην επόμενη {)-ρησκεία μ� μια ά
πλη και μόνο άλλαγη των εξωτε
ρικών μορφών της σημερινη:;.
Άντι{)-έτως, α,,, δπωc πιστεί,ω.
επίκειται μια νέα εποχη για τον
Χριστιανισμό, τοϋτο {}α γίνη διό
τι τόσο μέσα από την 'Εκκλησία,
δσο και εξω ά.π' αυτην δ αν-3ρω-

ε
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πος εχει καταλά6ει &χ.όμη mερw
σότερο την 'ίδια τη {}ρησΚJεία του
Χριστοu.
.τοsι,;ριι ,1c. cι ιιοο1ι
11ροιστάμεvος τ�c 'Ε,<χ) ησίας
S,1111 ι l\I,1r,v Llιc Πο"'
(Τ,:, «Ηημα»

18,', 71)

Ή Σελήνn
ι<αί ό Τει<τονισμόc
Σύμφωνα μέ πολυ ε μπιστευτι
κές πληροφορίες, μεταξυ των
Μασόνω ν τυίι Λο δίνου ελέ χ{}η
δτι ό «Μπούζ» 'Ώλνrcριν ετοπο
{}έτησε το Σημα της Στοας του
πάνω στην 'i\,μερι�ιανικ11 Σημαία
δταν &.rοε6ι6άσ{}η στη Σελήνη.
«Οί Μασό�ιοι δεν είναι πια μια

ε

παγχ.όσιμια αδελφότης», ι:.ίπε
\'ας όμιλητης σέ πρόσφατο δεί
πνο. «Ε'ύμαστε τώρα, προσέ-&ε
σε, μια άδελφότης διαπλανητι
κή». :Χ,ειρο,κροτήματα. 'Από τούς
iασ'όνους δεν εγινε κανένα σ χό
λιον. 'Από το Διαστημικο Κέν
τρον του Χιοϋστον: «Ό Μπουζ
ε�ίναι Μασόνος μJ1ϊΟρεί να είχε
πάρει μαζί του ενα τεκτονικό ση
μα».
των
"Ετσι 11 προσεδάφισις
πρώτων άν{}ρώπων στη Σελήvη
δi:ν 11ταν μόνον, δπως ελέχ{}η «ε
να μιrι..ρό 6ημα για την άν{}ρωσι:ό
τητα», άλλα καί ενα διαγαλαξι
ακό f,ηι,ια για τον Τι:.κτοvισμό».
ΛΙΤ C 11 \ ΕΙ., J3 \Τ �\ίλΝ
(ιι I\.Jρια,«:ί-:-ι/.σι 'l'αιμc» \οvδίν,Jυ 11- 1,-? 1)
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«ΙλΙΣΟΣ»
1971 - 16ον 'Έτος
'Ετησία συνδρομη Δρχ. 60. - Έξωτερικου Δολ
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Δια ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρό1Τουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)
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ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Σ-έλλοντα: τεύχη - δε(γμσ,τα παρελθ6,;των &των ΔΩΡΕΑΝ
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Ό ποιητής Γ. Θέμελης
'Vπό ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ
'λπ' iρχr1ς μιχρι τέ'λους, -:ό ποιητικό εργο ,ου Γ. ΘέμΞλ"f1 εί
vχ. :..ιιά. κp:χιυγΊj ΠΟU α,γι,�,/ΙζΞτα: Vσ. ά.κ.ουΙ:J"τΥj :J"τή'ι «α:ιτίιπεp::ι, οχθψ,,
εκεί πcJύ ξέρει πώς ύπάιpχει τό α.ψθα.pτο φως, ή α.�ωνιότψ7,, τό κάλ
λο;, -ίι !Γα,ροc11:r:α,, τό πpαγμ, ;:χ,�;ιy.,ό Πρόσωmο. Ή πεpty1pαr.ρή των με
ταιω,οήσεωv \JJΞταξύ ά.πωσίας χι:χί παρουσίας, σκιά� Υ,αί φω""ό;, είναι
πpχΎμα-:κά. ά,πωιαλυιπ:τ:κή χια.ί στίς στιγμές τη; κοpυφώlσεώς τη<;,
προκα.λεί στόν &.να.γνώστη ρίγη ύψ-ηλης έξάιρσεως.
ΈΜό; σ.πό ΖΧιείyους πού γο:ώθου,v τήv ωθr;ση να εpzυ-ι11 σι:πι τό
εσωτεpικ.ό του; έ-ισυvείδηrτ:α, ύπά.pχουv ιίψσμέvοι πο:ητέ:ς κ:χ,ί :ιν:,.,λ�ι
,5χ'Ιε; ΎΞ I Υ,ά. πού είv7.ι ευ7.�σθηιτc: σ:ίς εa'ω-εpιΥοέ; του; κ:·;ή:JΙΞ:ς
Ύ..7.t κα-οpΟώι•ιου-ι -ιά. τί; ΕΥJψρχζου·ι με -ήv κ.χλλιτεχ'Ιαή δημ:ουpγ:α.
"'λν Χαί οί πz.p:σσότψο: δηψουpγ-ουν μή συvε:δ r;-τ:i, χωρίς ·ιά j-1-ΠΟ
ρουv 'ΙΧ γvωpίσ"ουv έσωτψι:ινά. τή'ι κ.α.τά.στcιση του είν:χ,: του; πού ά.-πει
κ.ογ:ζετ:χ,: στο εpγο τους. Πολλοί λίyοι, κ.αί σ' αυτούς φαi'11zτ::χ,ι ,'ιά
ά,v-lιΧε: δ Γ. θέιμ -ελης, σιηε:δ ηιτ οπο:ουv αυτό πού προβά.Ι),λετα.ι στό JpΎo
τσυ;, δπό�ε ζωή χχί δrιμ,tουpγιίι,χ, είvα.ι σ' α.υrr()ύ; μιά. έvια,ία, χίνη1ση .
.lέ:•ι ύ-πά.pχε: χ:iσια ά.-v&.μs�σχ στά. δύο.
v
'λν7-Ύ•'ιωpί ομε :πά. πο:ήμαιτ% του Γ. Θ�μs�λη ολη -ή·ι δρψαrτ:ιΥ.ή,
σ,yωv:ώδη π-:;ρεicι τη; ά.-vαζψ-ήσεως του 9ωιτό; f1 της ουσίας, ετσ:
δ,πω; μ1,; εί'!α: γνωσ"τ+, τόσο από τήν έπ:στήμrι -:ης ψυχοιλογία; 3σc
Υ,χί ±πό ,Ύ'(I μεταφυσ:χ:ι',. Γι' (ΧIJ(";"() τό εpγο -:ου εχzt -pι-πλη χ.:ipη
γιά. δσους τό βλέπαυ ι :7.1tό -:ρία. πpί�μα-:7 η.1τbχpονα.: Τήv πο:6-:ηrι: :ι.
της :ιν-χλλιτεχνιΧrjς ε.κψρά.σzω;, τ-ή•ι &.ντι-κ,ε.μενιϊ.ότr;τα. -ώv κιαα:m;χ
σ'Ξω'Ι Κ.7.ί τήν μετc.ι.ψυσ:Υή Π'Χ.pουισί�α..
''λς δουμε τώρα τί κ:χ,τ:,,.Ττ;ά.Jσε:ς iπεικ.σνί-ζει μέ τά. ποι 'ματα του
κ7-ί π6τz 11:ηγiζουν ά.1tό ���t7.:pι�σιχό βά.Θο; η αmό τ·ην ψυχολογι'ΧΎ/ πΞ
ριοχfι. "Πιδη, &.,πό τi πp<ί>-α. του ποιή:..ια.τ'Χ., δ
Θέμελης μa; πλ rι ρο
ψοpzί οτι ψάχνει vx βρη -:ήv «σκ:ά.» -ου, ί'χvος ά.πό 'ΙΌ7-ληό λ·ησμοvη
μένο ηλ:ο, δτι τά. μαλλιά. του κ.ά:πσσz ήτ'JJV γεμάτα. ηλυο, εvω τώρα. πcι
λεύzι μέσα. στό σκ.:>Ό6,δι, στά. χcιλάJσ:ι.α..-vα., στήν έp"Υ)Ιμuά., στήv :.1ονα.
ξιά., στή νύχτα..
1
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'Λ; 7.ψίσου,με δμως τc,ι ποιητ+, yi μi; όδrιΥΥJι:JΎj σ-ί; Yapu- ε;
πτυχές του εΙναt του.
Κ6JOΞ φopi πού βρ:σ-,(Ξτα: στz ?χνη τη; έπ:στpοφη; ·ιcιώΟε. χα
ρούμενο;, ξ1Ξπ�λυ,μέ'ιος α:π:ό' τήν
-σκ61·ιη Υ'J.ί τή'i iθλιότη-α.. ο:ώθ�:
'
πύ>; μέ: κ::χ.θε βήψχ. του προ; τά. ε<1ω κσ.τι ξαναθυμi,αι, κ::χ.τ: πού εί
χε λησ,.1,ονή,σει δ-:αν i?tομα.κρύνθηικε &πό τήν φωτ0ινή έ.στ:α. Θυμά,
, ' '
'
τα.: κcι,τ: απο 't"η'Ι παι δ:-κη η λικιcι,
' που βρισΙΚΙετ:α.: ΧCΨtα.
' σ α.uτη
' τηΊ
,
πα.ραδε:σια.κή κατ6:::mαση. 'Έτσ: μέ: κά.θε βημα
προς τά. :.1,έισα, ςανα
yίvετ:χ.: παιδ[, ξεγΙJιμνώyz, ,_αt ά.πό -:ό·ι φοp,τω,μιένο μέ σκοτά.ιδι ένήλ:χ,α.
'ΟδΞύ,zι προ; μια. δ1Ξύτεpη yέν-ιηση η &:ιάσταιση .
...,' ε·ι!Χ. τοJ ποίΎJΙμα. πού τι-:λοφοpείταt «Γέννηση», μ:λά.ει
"\ έrι:ελώ:::
κια.θαρχ γ:&. τίς προθιzσzις του. Θέλει, )έιΞt, γσ, ξανc1r..ιά.•ιr1 -όν.. δρ6ψ,
πού ξετu,λίχτ·ψε, νά φωνά.ξη με κσ.θαρότΥj'σ. ποUΙλ:c,υ, νά στ:χθή "ΠΎ(Ι
,
εϊσcοο τη; χώρα,; των άιν•θpι�m:ων με μια. στά.λ!Χ. α.ίω·�:ότηtο; στ·r, φού'
"
χ,α. ,•ι\λλ'α, κct,' θ1::. β-ημ!Χ. πpος
Υ.!Χ.ι' απο
' τα. εσω, συ'ΙΟΙδευετα,ι
'
' ' ;,ι,:α.
' ;τ-;ω'
ση ι.ιε.'σα. στο' σχ,οτα.'δ ι κα,ι' αυτο
συνι
z
χt
ετα.t
σ
ο
OY,Λr;po
το
πο:η,tκeι
' '
Ίζ
' 'λ' ..
'
,
του ερyο.
.... έ μερ:m πο:ή1ματα. ΚΙαί σ' αυτχ ±νήκ,:.ι :Η νησο; των '/(/,'Jl7.
yωv , τό μετuρu1:1:κό έ·ιαλλάσ-σεται μέ: τό κχθc1.ρrι, ψυχcιλογ:κό, ί3 Υj λα
δή, τό περ:ωpιc,μένο μέσα στο? άνθρωσcο. Λέι:.: πώς «δε·ι yίνετα.: νά.
ξεχοοσου,μz, θά.6οντοος -ι:ό π:ό ά.κέραιο σχη:.1,!Χ. για.τί πλiε:, τα.ξιδzύε:
μιέlσα. στο α.ίμα. μα.; δρyιίJΥοντας τό yυιpι01μό μοο; μέ: τίς χιλ:ά.δ:.ς χρό
νια.... -ό καράJοι πού πλέ:.: μέσα στο αίμα ι.ι,α.;». Wυιχ(Λογ:κi z.πίσrι;
μmορουμz yά, πά.ρουμΞ αυτό τό -μημ'J. α.πό -ό «Πpοο:μ:ο,. ".\ς σ-α
μα.τήση ό ηλ:ος, α.ς γύρη πίσω μ:ά. σrcιγμή 'ι'σ, 1δη ,' α.λλο -ου πpό
σω,πο, τό•ι α.λ�λο ηλιο, πού κ.υλάε: στον -κάιτω «κόσμο». Έδω ψχινΞ
τα,ι καθαιρχ ή ειπ::θυtμι!ο-, της επιστ?οψης, σrcίς λέξεις: «χ; στ.αμα.1.fρη
δ ηλ:ος», δηiλαδή τήιν πορεία. του -ropό; τά εξω πού άrnομακρύνε: i?tό
τό Κέντρο, «α.ς γίψη πίσιω» - δ·ψαιδή
yυρίση πίσω, εκΞΙ iπ'
Ο-ΠΟ'J ςεκί'ιrjσε, < νά. δη τχλλο του πρόσωπο, τόv σ.λλο ηλ:ο, χ,.λ.π. '(/
άλλος ηλιος εΙ·ιαι (jiαφως ή α.ίών:χ πα.τρίδχ του φωτός κcι,ί τη; μ::σ.α
ρι6τητο;. Άλλου αυτόν -:όγ εσώ:εpο ηλισ τόv λέει ,αίρι του, ιlυχfι
του, Πρόσωπο, Παρουσία. Στο «Παρουσία.» εχεt γίv,Ξ: ε·ια. ΙJ,Ξ τό·ι
".\.λλο η τό 'Άλλο, περπατά Λυτό; μi τά δ:ΥJ
, ά. τσυ β ':.1,ατα., μ:λi μz
τήν δι-χ.ή του φω·ιή. 'Αλλά α.ύτή ή g,;ωσ, η δεν είναι στα.θεpf1• Ί-[ έ:ιό
τψα. των δύο γίνεται καί πά.λι διττ6της y,αί ή iναζή,φη α.pχίζε:
πά,λ: άπό τήν �pχή.
:Μέ: τό «�εΊ'δp6Υ,ηπο» μα.; ι�εταcρέρει ξωvχ σέ: ψυιχολοyι-κιος -χ,α.τα
λ
στάJσεις μέ: τίς ΕΙνα, λα.γέ:ς iπό οα Ι μονα σέ άγγελο, πού ύποοηλιί)·ιουv
τά. ο1ο στοιχεία. πού συνθέτουν -�Υ a:.vΑρωπο, 13 -r; λσ.δf, τ� στοιχείο του
Καλου κχί τό στσιχείο του K-xY.cu. 'Όσοι sχουν προσωm:·κή πείp!Χ.
αύτης τ·η; έσω-r:ερι-κής α.να;ζητήσει,1ς y•ιωpίζο1ιv δ-ι ή πορεία. τη; �7:
στροφης προς -:6 Κέντρο βασίζεται στή μά.χη σ,νσψιΞ.σα σ' σ/ι-ι:σ, τrι,
δύο στοιχεLχ μιΞΙσα. στον άγθρ1 ι,mο. Κά.θε βη}�α. προς τ-Ι)ν 'ΧιεΥτ,pική
ουσία. οφείλεται σέ: μιά. ν(ι-κη του Άί(έλοο η wij Καλου μέσα. του,
1
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κάJθε 01ttσθοχώ ρη ση σ.ιπο την χεντρ·.Χή έσ"Όί,:, σε μια vtιχ.η του δ c-1.ιtμ..ο
v
νοι; η του Κοοκοϋ. "Av, i ά.να. ηιτ: ητfι; είνα: προtκισμ;έ.ψJς με πα,ρ7,τ-rΓ
ργytι Υ.όrτ:ητα.., σύ,ντο11,ιχ θιά, άrιrcιληφθη τ( τ.όν όδηγεί κο'ι"τά στό πολυ
πόlθητο Κέντρο, όπόrτ:ιε θχ κ,άνη ενσυ•ιείοητες πρωπ:χ!θΞι1ε; γιά, 1ά συ·ι
τοουτ�σθη μέ τό Καλό.
Τό ψυχολοιγ ιχ,ό εοcι,ψο; σ· αυτ�ό τό πο:ημιχ ύποοη),ώ,-11zτα.t εΙΠ.σrι;
χα,ί ά.πό τή·ι έξης στ,ροφή. «Μ+ι σταιμα.τα.ς, προχώρzι, γοργά, μες .iπό
,
και, περ,:. 11ι. Ξrιε ,,
, τη-ι
, πορτα,
,
ι:.,Υ,ρη
� 'ξ εις μεταμ.ορφωσεω1ν». 'Ε1 -ιω- το, «χτυπcι.
&γγίlζει τά. σύνορ-χ. του μετcΙJφυσικου. ΓιΙJ.τί δτχν κα.νzίς πzράση .:χιr.ο
ΟΝΞ; τίς :ράισεις τGJV ιιεταμορφιi>JΙΞωV, &.πό δ)Jες τί; συγrιψούσzις α.νά
μεσ7.. στό Καιλό 'Κιιχί στό Κα.κό η στόν "ΛγγΞ, λο -κ,α.1. στόν Δα\ιοινα μέ
σα. του, φΙθ-ά.νει στό σύνορο του εξωτερ:ΙΚΙ'Jίj ύπερβχτικοιϋ η θείου στο:
χείου κ,α1, ά.ιπα.ιrczί εισοδο σ' cι.υτ<ό. Εi'σαδο αιπό τήν στε·ιrη π1λη. .\-}τi'Ί
� εϊ,σοΒος, πού μα,; θυμιί'ζει τχ λό,yιιχ τσίί Χριιστοϋ, μας ι--uεταφέρ,ε: α.ιπh
τήv επ:ο�τή\ιη τη; Ψυχολ()!'( ία.ς στόν τομ,ic1. της με-c1.,φιυσ:•ι.ης.
Ή \JJεταφυσική περ:πέlτε:α, του &νθ1ρώ,που πιφιγρά.φε-:χι με \LΕγά
λη π.λα..στ:κότηιtα. στό «Σκηνές ά.πό τήιv "Εrιιιπτω,σηο,. Κάιποιτε fιταν κά.
τ:, 'ΧJά..πο:ος, ά.Ο..λά. επεσε Υ,α.ί ΟΕ'/ εΙvοοι πιά.. υΟμω; ύπtάιpχοUΙν σ-;::Ύlμ'z;
ι εό τό &pχι'Κlό κιχί πρσ,γμα.τιy,ό του πρόισωπο. 'EoG)
πού ό ποιητής βλέπ
κά;τω, οέv εΙ,σΧt, λέlε:, ωυτός πσύ είσαι, αυτός πού φαί,�εοοι. ":&,<εις γί
'Ιε: 0 :ττός, ϋλη Υ.αί πνεϋμα η σώμα καt ψυχη χιχί τ·r,-1 ψυοcή κ'Χl τό
rονεϋμα σπάινια.. τα. ζεϊι;:. Δέv σου &.πομένιzι παρά να. τά. νοοταλ γfι;,
'IX τά. κυινηγας, γtατί ΕΥ.ΕΙ vοtώθεις πώς εχε:ς τη? πpα.γψχ,τικ:i, OO'J
ϋπαρξη. Μιλά.ει ά.κόμα ,y,αί y:ά α.λ1λες \JJετοοφUΙσ�κές &.λή,θειες. Τά δύο
ΥJΟιμf.ΙJάιτtα.. μα.ς, πού πότε τά. λέει �tά. κ1αί φG>ς, πάτε &Jπουσία χα,ί
πα.ρ()'\)'(j'ία,, πότε ϋλη κα.ί πνεϋμ,ο:, πότε σοοpy,α, 'ΚΙ'Χί ψυχή, τελι-κά. θ,ά.
χωρ:στΟU'I κα.ί τό μέν πνεϋμα.. θα. το πά..ρη ό " γγελος, την οε σ±.ρ
χιχ δ Δα.ίμο-ιια.ς. 'Π πο:ητική του ευ'Χισθη,σίια ταν βοή,Θιφε y,ά, ε�σούση
σi μ:ά. βαθε:ά. μ,ετχψUΙσικη πρ,χγμmικότη-τα. πού ε-χ. pάJζεt τήν μετ:χ.
θ?,'Ιά.τιο ιιοίρα irκείνων πού δέν κά.νουν κcι..f.ΙJμ:ιά. συ-1zο ητή 1t,pοmάθε:ια
·ιά. ένώσουΙ'Ι τα. δύο συνθετt'ΧJ± του; μέρη ώσ-τε δ σωιμα.τ�κός θχνΧτο;,
οται·ι θά..pΟη, -ιά. μή'Ι τού; βρη εσωτερικά. δ:χα.σμένους. Τό ύπέ r:, οχο
αυτό πο:ημα, μεταψέf)ΙΞ : τον &:ιιαγνώστη &πό τό χ,CΙJθΙ?,pΙΧ 1ιεταφ-J1:J":'Κό
:rτό ψυχολογ:κό πΞοίσ. 'Ότχν ό ποιητ+,ς βρ:�σχετ�:χ.: στην ψυιχaλογ:χή
πεp:,οχή, ο·ηλα.οή εξω του «νtηJJφω·ιος» -οϋ μεταιφυ,:r:κοϋ χώρου πο� �ρ:
Ο'Κ1Ξτ%ι στό ϊ{Ιέντρο τσυ είνα.: τοιυ, &:ηιφωνεί '>Qα.ί ·ή θ,λιuμ,μένη κp:ωyή
,ου ά.γγίζ.ε: τίς λεπτόrcεpες χοpδές κάiθε ευ'Χ1ί:,ι, θη1του ά: :χyνώστη πού,
σά.ν ,όν πο:ητή, διακα:εται κι' αυτό; &πό τόν πόιθο της 'FJΠ:στpσ
φης. «Τοοχχ θα. 1.1ιiς κα.λέ�σιει κάποτε κάποuα φωνή, ϊ{Ια:θώς σέ οzίπνο
γά.μου η σi γιορrτή Υ.α.ί νά μας δzίξε:. 'Ισ. μα.; φα.·ιερώπ:, ι\Jς Ξ'Ι εσό
πτρφ; 'Ίσε ή οψr; σου' ϊοΞ τό πρόσωrπό σσυ».
Γιά α.λλη μ:ά. φοp-σ. ό ποιψής ζεί, μέσα. άιπό τό πσίη,:1:χ πού τ:
τλοφορείτχt «Πρό,σwπο κrχί Ειοωλο», τό βίiωμα.. της έv1ώσιεω;, τιί)·ι δύο
Ι
μ,ερών πού τόν συνθέτοιυ1ν. Τόσο ά.ξε� :άλιυιτιχ έν·ω�έvα. νοιώθ,Ξ: μ,έσα τοιυ
-ό πεπερα,σμ,έ,ιο με τό αιώνtο ωστε διειρωttά.ται γιαιτί vά. χωρίζωντο::
1
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μιέ την γέγνηση κα.ί μέ τον θώναι :οο. ύ1tό -σό έρώrt μα. ομως "7J'ΙιΞ.
ρώ�νει μ,t1ά. σκ.ι.ά. μετc1.ιφυσ:κης α.γναία.ς κια.ί θλίψ,ε1ως γι' α.ύτόν τον χω
ρ�σψ,ά. Ή φιθοp-ά. της ϋλης ε�να.ι φα.νερό πώς διέν εχ,ει πά!ψει νά. τον
βα.σα.νίζη. Αυτή ή θ'λfψ-η δμως με.τα.τpέ'rοε-ταιι σ' εψ.ι, τόνο ύπΞ.pο(j,ί1ως,
σ' ενα. τόνο θρ:cψ6ου τοϋ ά.νθρώπου ά:πένα.νtι στο'ι Δημt�υργό η στο
Σύ,μπαιν, στο μ,εγ7.λειώοες, μέσα. στr,ν άινιθρώπιν-η τρα.γι¾ότηιτά. του,
de rerum natuΓa. 'Εδώ ή εξ.α.ρση της ένώσεως τGη Sύο σέ ενα. σu'ι ε
χ αζετα.ι ά.λλά. σuνuψα.σμέτη μέ -οον τόνο της ύ11t'εpοψία.ς: «Χωρίς εμάς,
τ,ί θα.1tοο'ι ·ή γη, δ ούρα.νός, δ Θεός. Χωρίς ονομα., χωρlς λάJμψr;. Τί
σιiρ,wχ θαπ,α.ιρνε γιά νά φα.1νιεί, τί πρόσωπο χωρίς το ά.νθρώπtνο πρό
σωπο:» Καλ ή ά.νθρώπινη α.λι:χ.ζονιεί!α συνεχίζεται cπό τρα.γιy_ά. ήpωϊ
κ}; ποίημα. «Εύρυχωρία.» πού πα.ίζει ε.πανω στο ϊ&:ο ματίι6ο. ΛέJει χα
pαtΛ.τηφ�σ.τιικιά: «Το θ&φα., το χρειιώσtτηκα., γι' α.ύτό ύπάρχε: φως.
Το wtJθψα., το κ.ώλιΞΙσα. Τον θέ'λησ:-ι.., τον ψώΨ�,9α., τον ζήrtηισα., γι' αύ
τό ύ:πά.ρ-χει δ Θεός». "Αν σμως α.ύτό το δη -κ.αΝείς άιπό το φuχολογ:rκο
πρϊaμα, εχιει τη'Ι οtκ.α..ιολ ογία. του. Γιαπί lν οέν μα:tώση -κια.νείς iπά.
νω στην ά.ναζήτηση τοϋ οοωτε,ρικοϋ Θεοϋ η τοϋ Κέ.'Λτφοu του είνα.:
του, είvα.: σάν να μην ύπά;ρχη α.ύτό το Κέντρο. <Επομένως, φα.ίνετα.ι
σά.ν νά iιroo,κrca ϋπα.ρξη, χάρη στην δ,:κ:ή μα.ς &;ψ1.ζή ,σ-η, χσ.φη σ,ο'Ι
οι κό μας π6:θο.
1

Δέ;ι μ,ποpει ί πα.ρά. νά θα-υ�μοοση κανείς την πλα.στtrχόιτ:ητα. μέ τήν
δπο:α. έ'Κψρά!ζει δ πο:ηιτής, στο «Φωrtοσ-κιιά.ισεtς», τ+1ν δίψα. μιάς ψuχ·η;
πού ενώ ά.γωνι:ζε.τα.: τόσο α.πεΎ'νωσ1.νένα. για. το ά.πόλιυτο, συιχνά πέ
cpτε: μέσα. στον κόι01μο τής σ,χ,ετικότητος. οι λέξεις «α.'Ι θά. χα1Θουμε,
ώι Θά. βρεθοϋμε» ο·ηλώ'ι•ου"i μιzw;φυισιχιή αγ-ιοια. y:ά. το τί γίιvε-α..: μιΞr.ά.
το θάνατο κα.ί α.ύτο το αιyω'ι,ιώοες εpώτη,μ,α. σ.ντωΨΥ./'/JΝά την ού01:Ια. ,·η;
σχιετ:κότητος Αυτη ή ά.γωνί, lα. για. ο:αJ
ι φυιγή άπο τήν σχε.τ�κιόιτητα. ξε,
,
.kY
, σε' ποοροοφορο
,
σπα.ε:
πα., θος που' Ε.'ΚΙψ!pw-,,ετωt
τασο
σuγrκ.:Ινηrtικα.' με1' σι:z σ.,
α.ύ,τον τον σύντομο mίχο: «Θέλουν τά μάτια. μου νά. σέ οουν, Θεέ μου,
δ':χως κα.ιθρέψτιισμα. χια.ί σuιyνεφιά. Τά. χέρια. μΏυ νά. σ.Ξ κρmήσοο'ι κ::ι.
τσισϊα.ψχια.. "Αν e:Ισαι ώyιέρ, α.ς σήχ,ωσέ με, α.ν φως πυ,ρπόιλ σέ μιε, l·ι θά:
να.τ ος θα.νά-ωσέ με». ' λλά. άμέσως μετά. πέψτει στον ερωτα. τής ϋλη;,
της γης. Δ ηλα.Ιοή, στόν ψυχαλογικό χώρο. 'Ό μιως, ή aπίθα γιά. κά:::
πέρα. &..π' α.ύτο'ι πψα.�μέν1ει α.σ6υαιη . Λέει: «Νά. πιάJσ,ω ά:π' τή·ι άρχ-i1,
νά. ξαιγα.γ(,,ω, νά μέ yενιψfpη ή μάνα. μου ξανά» «Εiναιι μέισα. μου κ.άτ:
σκ.λη, ρο ά.πό πέτρα., μ,προυντζο η θά.ν α.-ο...» «Μέ π,�:ye:� δ χρό,ιc;, ·iι
-ύψη». «Σά. νσ. ψωνιά.ζει βοήlθ!εια. Σά. να.πια.σε ψωτ:ιά. ή ψυχή. Κα.ι:ΎιΞ
τα.ι, τ<&πσrtα. δέ, ιν τ·η σοετ. Στ:ιίψεν, κα.λG)ς, στώμεν μετά φ6οοu». Στο•ι
&.να.γνώστη κά 1e:ι έντύπω.ση το δτι συχνά στά ποιήματά. τcu βρ:σκcu
με τον απόηχο Βι6λ�κ.,ών έκ.φράισεωv 'Πού μετα..r.ρ-ε.ρουιν εν::ι.ν ά,έp7. ίε2 'llε6α' 1ζοuιν το
' ποιημα.
'
"' '
ρα.τικ.ο' κα l μυσ11α.γωyt�ι<.ο' κ.αι' u.
σε' α.''λ'ΙΑη οια.σ:::ι.ση tν-σελιί)ς α.'Υ'α.πάνrtεχα..
1

1

:Μlέ το «'Επίσuψη ·η το Εtκόνισμα. του Εύα.γγ�ελιιισ;μοϋ», πού πρέ
πει vά πα.ρα. τεθη δλό'Υ.λη,ρο γι1wί εΙναι πέρ:r. για. πέρα μετα.φυσtκ.ό,
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' ,,
r ,,:;:,
'
' υψηΑΞς
'\ ""'' μετ�φυσ:κsς
' σ.'λη'θ ειες που ι:1ως ο ιu:ος
τοσο
μi. .:_ ψ:χ,v,ερωνοντα.ι
ό ?;r1 1ι:ουργός του νά. μήν το ύποπτεύετα.::
«l ό >( ε ή ψυχή προe,λέψει, οπως προe,λέπουμε τόν καιρο,
'Απο σημε'iα τcu ηλιου καί τοu φεyycφιου.
'Ως vαχε ενωτισθεϊ τόν ανeμο ν' άντιλαλεϊ τό γλήγορο -πέρα.σμά του
Κι' ηταν γεμάτη άπό τήν εύωδιά που φερνει ή προο,μονή,
· O-πωι, ή ανοιξη πού καθυστέρησε.
'Avnιyfι τό παράθυρο καί κοιτάζει τά προσωπα των περαστικων.
Μεσα της ήχοuν ολα τά βήματα που έρχονται, δλες οι •άναπνοέc;
Των παρθενων που δεν μπορουν νά μετακινηθοuν
'Απο έαρ,νή εύφορία καί στοχα01μό καί πού πλαyιάζcυν
Με πφισσή έ-πιφύλαξη καί φόe,ο καί συλλσy ίζσνται τό ξημέρωμα,
Γι φως θά Φέρει δ ηλιος πού θ' άναπείλει.
Μεσα της άνοίycυν όλες οί άναφυομενεc; πρCΧJδσκίες του άδιάiκοπα ερχόμενου
Ι Ιcυ μ-παίνει άπό τ'ήν είσοδο καί χαμηλώνει διπλώνοντας -πίσω τά φτερά,
Σα να γυρεύει τήν κρυφή ρωγμή νά είσχωρήση στό σώμα.
Και μολι<, -πρcφταίνει ν' άνοίξει τό στόμα καί νά -πε'i ί-να «Χα'iρε»
Και νά -προσθέσει: «Κεχαριτωμένη, άδιάκοπη ερωμένη ... »
Γιατ' ειναι βιαστικός -πολύ νά έξαφανισθε'i μέ,σα στήν πλήρη του ελευθερία,
Δοσμενος όλος σέ μιό: κίνηση: τήν -προσφορά του κρίνου.
( ΣυμGcιλο παντοτεινό του ό:yαπημένου -που έρχεται,
Φερνe,νταc; τήν -περι-πόθητη κυοφορία).
' E,<c.uv κιόλας δλα τελειώσει δλα είπωθε'i, -πρίν εί-πωθcυν,
Γlροτρεχοντας τά λόγια, ο-πως δ κρίνος τό χέρι τοu 'Ε-πισκέ-πτη».

λlετά. ά.π' α.υτά. τά. ϋψη, το «Συινάντrρη» μά.ς μετα.:ρέ1p ει κα.ί πάιλι
σ:r1 ι ψυr,<ολογ:-κή πzριοχή. Thηv κ;:ι:ρδ:ά. 01υνα.·1τωντα.: α.ύτός, ό zwκαι, α.
:ο;
, :ου κ:χ.ι' η' ψ, υχη.' Τ,ετο:ες ενωσεις
� ,
")λες ΠrJ,ροι' μοιες εινα, κα.τι
:ό συ•1ηθ:σμέ•10 γ,ά. την ψυχολογ:κή περ:οχή γt,ατί μ' α.ύ,,ές τί; ένώ
σ.ο.; κα.ί τίς μεταμορφώσεις σ�υντελείτα.ι ή [JJετο�Jσ6ωση της σΥ.tύ.ς σέ
:ρι•'>; ·ί) τοϋ Κα.κοϋ σε Κ,-.λό.
'\λλά. με το «'Η Μόινα. πcι,ίζΞl'> μiς ά.Υ1ε6ά.ζ,sι "Ι..α.ί πάλ: y:ά '117.
μ&.; :ρα.ν1εpώ'ση ακόμα. μ.ερ,κες ύπερ 6ατιΥ.ές άλή1θειες ύψηιλης τσ,ξεως
σ:ί; όποτε; δυ,στυχως δέν είνα., ουl\lα.τον νά. έπεκτα.θω. Το ϊ,δ:ο ισ-,<ύ,ει
ΥJ:>'.ί γ:χ το «Δίχτυ των ψυχων», ενω με το «'Αγγελικό σπα..θί» -;ιορυ
φώ'ιΞ.τ:ι:: ·ή λ::ι:ψεί:,:, του γ:χ το '_\πόiλυτο, γιά. τ+,ν Παιρουισ,ία.. Στο ϊδιο
τ.οίημ:,:, περ:γρώ:ρεt με τόσο πα.pα.σ>τα.,τ,κές ε�κόνε; τηιν οδύνη της Ά
πο•ηία.; ωστε τά. ϊχνη τους μένουν γιά. κα.:ρο &ποτυπωμ.ένα. στο νοϋ
,ου iνα.γνώσrtη.
ΊΙ vότ:ι. πού χ•Jρtα.,pχεί στο «Πp5.γ[JJα. ψCΙωχb,, είνα.t -lι τα..Π'εί1·1ω1ση.
'Rδω ό ,όνος είνα, χα..μηλ6ς. ίκ1ετε:υτ:κ6ς. Ό πο:ηrcης εχ,ει πολύ &.πο11. e1.κpυνθεί άπο την επιχρση κ.α.ί είνχ: fτο(μος νά. 11:ετά.ξη τά πάνα
από πά.νω του γιά. νά. Βεχθη το Ί\π6λυτο μ�σχ στ-ην ψυχή -ι:ου .
1

Τ

'

1

.lυιστυχως ομω; το &.πόλυrtο τ(;ϋ ξειcρεύγει Υ,α.ί ό ποtητή; πέφτ,ε:ι
'J<Jα.ί π:χ1λ� σ-;;rι·ι κwθαιρά. ψυχολοrtκή περ:οχή μιε το «Μελ,έτη φυιχης».
'Έχ,ει β::,:ρεθεί πιχ τίς α.πειρες 1.ιεταμορψώσιεις, τίς &ιtιλε,,ωιτες &.λλα.
γες 1vού ψα.Υ1ε,ρώνου,y το πρόσκαιιρο, το εψή1μιεpο κα.ί 'J<Jρα..υ�γ,άζει: «Ποι,ός
1
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εf.μαι 't'έιλος έγώ, δ ,μό•ιος δ ά.iληlθινός», ενν'Ο·ωντα.ς δ α.ιώlνιος κ.αί cι,κα.11ά;λυιτος έα.υτός του.
Κα:ί τώιρχ έρχόιμα;στε σε δύ�) Π'Ο:ήμα:σα, - 'ΚiΟpωνιtδες 7t0l) 1tpέ1tε: νά
πα,ρα,τεθοϋv δλόκ,ληρα γιά τον πόθο της αναιζηιτήσεως πού ε•ιtψpά
ζουrι. Ή κ.οοθε λtξη τοος δονείται ά1tό μπαιv εσω,;εptΙ',<;η νότα. VrJ/ΠOOλΤ
,,.
γ:'·α.ς, ουυνηι
ς κ.α.ι' ικεσια.ς.
'.l,V
'
, ς, '
'
'
Εj ιν17.t βοοθυτατα.
Εj ινια.ι μια' πα'
, θρωπινα..
νειμέvη κρα;υryή, βyα.λμέvη ά..πό τά σ�πλά.χvα.. έvός ά.vθρώ1tου wού οιια,
καίε.τ,α,ι &.πό τό ειλιικ.pιvες κια.ί σπάJvιο πάθος της Έntιιστροφη;. 'Γό
ε·/Ια τι:τ:λ,οψορεί:τ:α,ι: «Τ'ό Έγώ κ.αί τό 'Εσύ». Τό αιλλο: «Κλε:στός
κrηπος».
το ΕΓΩ ΚΑΙ το ΕΣΥ

"Αν σέ γυρεύω σ' εχω ό:νό:yκη,
Είσα:ι α:ύτό πού μcϋ λείπει.
τό -π:ιό >ά)κρι(1,ό, τό πιό θα:νάσιμο.
τό μισό μου στηθσς, τό μισό μου πρόσωπο,
'Η μιά ά:δειανή πλευρά μου, ή μιά φτερούγα μου,
Ή ό:νοιχτή πληγή μου, ή σάρκα: μου ή λειψή
Μ' εκαψα:ν, με χώρισαν -στά δυό,
τό έyώ - τό έσύ, μσιράσα:ν τό αίμα
'Από τ'ή ρίζα μου, ά:πό τη γέννησή μου.
Δεν μπορω νά ζήσω η νά πεθάνω
Μισό κορ,μί, μισό κο,μμένο δνει.ρο.
Γυρεύω τ' αΛλο στηθος, τ' αλλο ,φόσω'Πο.
Δε θέλω νά κερδίσω τήν ψυχή μου,
Νά χάσω τήν ψυχή μου, νά τη σώσω,
Παίζοvτας την ψυχή μου · ασ'Προ, η μαϋρο,
Παίζοvτας τήν ψυχή μου yιά τήν ψυχή σου.
ΚΗΠΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
"Αν δεν ησουν α:υτο πού είσαι: τό ό:καrrάυμητο, τό άyώρητο,
Κηπος κλειστός περίqψαχτος σάν άπό φλόγες,
θά μποροϋσα: νά μ-π:ω μες στην ύπόστασή σου
Μέ μυστικό κλειδί, μέ κλείθρο τcϋ θα:νάτου.
Ναμαι μιά στάλα αίiμα στά χείλη σου,
"Ενας ά:yέρας στά δάχτυλά σου.
Καί νά ύπάρχω πάλι, ναμαι δλος έκεί.
Τά μάτια νάχουνε βyεί ά:πό μένα, ναχουνε γίνει δικά σου.
Τ' δνaμα ναχε.ι ξερριζωθεί ό:πό μένα, ναχει γίνει ή λεξη σου
'Η σιωπή ν' ό:δειάζε.ι έμένα, νά y,ε,μίζει έσένα,
Με μυστικούς θορύ(,ους, τρυφερούς σψυy:μούς,
Γιά νά περνω σιγά κι' ό:θόρυ!!>α μες στήν κυοφορία σου
Έ,κεί ναμαι ολος- νά yεννιέJμαι - νά πeθαίνω.
τό α:tμα νά γυρεύει τό αίiμα:, τό αίiμα: σου,
Χτυπωντας σκοτεινά τοιχώματα.
Ή σάρκα νά γυρεύει τη σάρκα,
τήν τρυφερή θερμοκρασία σου,
Τήν κρύπτη σου, τό κοιμητήριο,
τό ένδόμυχο όστεοψυλά:κιο
Μέ όστα ψτερων καί σκελε,τούς 'Αyyέλων.
τήν άλλη την κοιμηση, την άλλη ό:νάπαυση.
· Η ψυχή μου ν' ά:yyίζε.ι την ψυχή σου.
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Θά. τελειώσωμε τώρα. με μιά σύνttομη έmισΥJάπr:ση τού ποιη-::y.ι:;i)
εργου -οϋ Γ. Θέ.μελη. Δεν ύπ.άιρχει ά..μφι6ολιίια. οτι το εργο του zπ�ι6οολλει ά<φ' έαU'tdϋ του την πα.ροοσΔα. του. Α ύτό όφείλετα..ι φα.:νq,υε
\ΙΙ�κ.ά. μόνο cπήν τέ'Χ_νη του ποι-ητιrιιοu λόιyοu. Γιατί σ.ν προσέξουιμε, θα
δουμ,ε δτι τό βάιρος της 1Όα.φοοσίας του εργοο του βριί1σκετ,οοι στrrι1 ού
σία. του, στό α.ιώνι,ο πρόbλημ,α. του ά.νθρώπου πού μ;ε τόση -rολα..στικό
τψ·α. κια..ί τόιοο πάJθος έ,χθιέτει στά. 1.Lάιτια τdϋ κοινού. Στο τοοο συry
κ.υνητικό ξεγύ1μνωμα. της ψυχής τ�ου, στην α.φοο η ε,ιλικρίΙνει�ά του. Ή
ποίησή του είναι ποίψη ουσίας 'Κα.ί έκεί δπ:ου ά..γγίlζ,ει τήν μετχcρυ
σ'."ι<.Υ), ποίηση ΠJψπτοοσίιας. Τό κ.υριώτερο εί\llα.ι δτι δίνει στόv &ν.α
γνώσ, τη &Jνά.γλυcρη την •εικιόινα τώv &.τέλιειωrΌων με•τα.ιωρήσεωv ά.πό -ίς
δποίε; πε,ρνα. δ &.να..ζηttηn:-ής της ' λή·θει-ας. Καί πιχνω &nt' δλα, κ.1.r
p:ηχη, ή παρουσία. της συ�νειόητότηιtας, ή έπίγνωιση α..ύτου πού συμe. ,
,
,
,
ι� ,
τ
, ,
J,
υχινε:
εντος
του, προς
τα., πο:υ- ουευει
Υ.α.ι, ποια., εινα;:
γι, α..υτον
,1
πρώ-:η &.ξίια. Γιά. οσους εχουrv κ.ρυκρες η cρα.νιερ,ές αj'ηpυχίες τέτοιας
φύσεως, το εργο του θά. μποροϋσ.ε νά. τούς βοηιθήση v,ά, τίς συνειδψο
ποιήι:,ουν έσω,τ,ερ:κά.. 'Αλλ<ά είνα: κ.ρLμα δτι δέ.ν θά. μπ�οφοϋσα..·ι νά
i,wrλήσουvι ΚΙ:χ.μμ,:ά, πιο συγκιεκρ:ιμ.ένt η βοήΙθεια. πού νά τούς ώδηγ�οϋσε
πέρα. ά.πό τίς ά.τi.λειωτες με1::χ.ιωpί1σεις μιετα.ξύ α.'Που,σί,α.ς ΚJαί πα.pου
σία.ς, σ' έκείνη την περι,οχ+, του Φωτός κ.α.ί της Χα.ρα,ς πού μk -:όιση
ευοα..:μονια. -γιειμι'ζει τον
' ποιητη\ ο-αα.ν τ,1ν προσεγγι'ζ ει.
υΟτα.ν δια.ιοάζωμε τέτοι:χ. ποίηση, οέν μπορουμιε νά μην γ./2.•ιt!ψΞ
-::i,οιε; <r,<,έψεις κ.α..ί vά, μην δια..πιστώσωιμε τη� ά:ιά.γχ,η το,υ ποιη-,:7] ϊι
i,Ψ1.ζ ητητrι, γιά, πιο συ,yκιεκ.ριμένη, πpα..κ.'Όικ-ή, έιιτ:ι1στ'Υ)Ιμwικ.η βοήθεια
πΙJύ θά. τον ώδηγουσε, ωσcρα.λώς, σrtήν πολιυιιtόιθψη πε,ριοχη του Φω,
' νιυ'ξη, θα,
co;
, γ:α' τr' ν, δ ποια
' υιψχ το εινα.ι του. ΜΙε' ια.υτη' τ"fι'Ι
' κα' rιωμε
συγχρόνως κ,α.ί την εύχη &rοως ή -τ,έχνη, ή ποίηιση, οί μετα.ιcρυ,σ:κ.ες
τά1J<Ξtς, δώισουν 1:ά. χέρια. σε κ.ά'Πο:,α. έπι1στηιμον�κ.η μ,έlθοιδο πού θά, τίς
&δr_γ-ήση, σάν πολύtι,μος μίrtος, στό πdθ1ητό τέρμα, έκεί πού θά. �p·η
ανάπαυση ολη ή &.yωινία.. τοϋ εΙνα.: τους y�ά, ούσ:α κ,α.ί νόημα.
'J:( μελέτη του ποιητικου εργου του Γ. Θέ1μ�λη, με τηv ±yωνί1α.
κ,α.ί φλόιγια ψυχης πού έΚΙcp ρά.ζ,ει, χα.ρ• :,ει σmάνιες στι-rμιες έπι.κ.οινω•
•
''1::
-;:χς στους συ1νοιυοι-πορου;
του σ, αυ'.,..},
..1 τr,ν
τρχγ:y.η' ων
ουιευ1::
'
'
, θρωιπινη
'
ση iπό τό Σχ.ο-ά.δι στο Φω;.
"!('ο,,,

(Ι

,

ς,

' -

'

�
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Σημcιώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ ιl. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Γ ΩΡΓΙΟΥ Γ. ΛΑΔΑ καi ΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΧΑΊΖΗΔΙΙΜΟΥ:
Έλληνικη βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, Άθηναι 1970
σελ. 432 μεγ. σχ.

Ό y Μσrtός συλλ.:.κτης ι... ι __ ι,ιr,
Υ ος ΛΙ('/Jδα.ς έξeδωπ τήι -ε)εu
τ�cιι,α, έριγ,!Χισ!Ιcι.., πού είχ:ε έ:,σψ,α,χ:
με τήν �σύμ.rιτρcι..ξι του 'κλε.ι.. ::.':ί
βι6ιλ·ογ,pά..φοu Μ.Ιί �pευιητου '\G.
'Gcι..τ( ηδήμοιu ιπροιώρω;; μιz,τ(Χc-, 1� ι
-ο- -- καλ ή δπο.cι.. εί n ι c ιrι., ), ,;
μη λ,-,μπρό -τ;ε,κιμήριο τω ι iΟι,ι,) ι
τηc; �οι;1ωrt�κης πρωτοοeιυ), 7.ς r.η,
• •'λλάιδcι... Του-rο πpοΥ.ύ-π-ε. :1;,-η
τήν σύγκ.ρ.σ: των ά.ποτ-ελεσμiτω ι
τίi>; έ?ευιωv, -rοού cvη.pyή0ησ'Υ ι
yJ,-,τ' ει: ττο,λήι της ' ;χ,α,δημ..,7:, σ:
ξ6 ιιες β:αλιοθ,ηκες ',ω.ιί ι:ί,ρχιε1cι.., με
δι�Δεσ: ολ@ι τω; τεχ ;. Κιύ) Ι 1,,c' ί
ο!ιχονομικύJ; μοοων, μ: τό,ι �y,o
-ης έριy:α,:,:α,ς των δύο συyγp1.έω'Ι, οί δποίοι έργάlσθη,κσ,ι : J
·ιοι τους ΚΙα.t τε): Jε'ω- ά.οοήGη:ΙJ ,
κι νούμsνο. από ίερό,ν ζ.-ηλο, y,α.ί
μόισι. Οί cπ r ση\,Ιiοι έρειυvηηί
πpοσ'εκό-μισrι., ι στο��ειiσ γ,17 31 5
6.)1ί1cι, της περ όδου 1791 -1 ϊΩ�
ώς ,,άγνωστα,,, σ:ην Έ)v.. ψ ι·rι
ΒιΘλιοyρ::ι,φίσ;, άιπό τά. όποί'Υ :<?
λως α,yvωστα.,, �σcι..ι μ,ιοι -,- Ξ
πτά, τά. δ'c σ..λλσ.. εικοσι έ.πτα, 'f!
σα,ι γνωσ�τ.ά. στους δiύο β 6λιJy;;α.1,

ω;, έ.πο μ,εvως άιποτ,ελοϋι τήι 3ι
Υ.ή τους ,σημα. ;τι·ι3ι σ μ6ολή, ,._ 'Υ.
c6π
ι .v άνσ,διφ 'σεω'; ,& �διω,:;�πς
βιο) :cθ-ΥJΞς έ; Έ)Jλ,ά'δ,ι -Κ,¼ι ��.::
τtά.ι"J':.ως δ Ύj'μοσι,:vμά.ιτω; iί κια.τ7,Αti
yωι, πού .είχα.; ,ι,uκ,λοψοpή,σ::ι :πχ
ι t 3.
ypόι.α. CΧείνα, :67ιως οε κz
πό τ'ο; θησ1..ι1ρό τω•; ά.ιτο;.ι..· Υ, ,,ν
τ:-;Jς β 6,λ�οθ η-κGJ'Ι. "Ας ση:μειωfι;j,
σ,λ,)1ω::: -ε, ότι δ Υν. ΙΊεώργιος \.r;
δάς εχει προ,σ έρει
Γε ;:yJ.ι
Ί\_ρΧ:::ία, του Κρά.,ους, το; ΠΙΑ.ο J
!Jιώτιcι-ον άιμητό·ν τω; .σuιη-:ι::
Υνώ ί t'Qt) �OIA(WV' σε μιια. ςωή
δ)όlι..)ηιρη, άπο-τε}ούμ
, ενοv iπό
100 Υ.ώδι�yJ::ς ΧtΧ.ι 50.000 c yγ γ.ι
φα..
Στήv ήδη κυrιJ)οφοροvσια. Π.6) ιοιyp7ψία, του:: -ή δ-roQou:ι � J.._ ::ι
yα,ί τουτο το &.ξιόλ ογο, &τι μ.i�
π)η�pοψορεί γιά τιίς δλιλ ηtt·κες :,y
δόσεις της πιzριόδου της Γcι.,ί λ�
Χης 'Επcι..να.mάισεω,ς, ·ή όm·,1 J
πηρςε περΌδος ά·ιθ 'σ,εως έκί3,;:
ιης- δ Υ. i\.,σJOf}.,ς, με τον χεί
μνηστο συ ιε.pyάlτη του ' θ. '\:1
τ-ζηιδη-μο, <J1εν OJOOU•V μόνοr; τ:
τλους β ο)Α1ων, ά,λλά. κ.α.ί φω-:')τ ;-

στα.
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πίlες κ,::χ.1. πλcι.τε:ές περ:κοιπές 7.;: i)
τά. πλέον χαρακτηριστικά η ,τ?λ•'.J
'
"
σπα.' νια, βι6λια.,
ωστε
το' εργι:.ιγ
τους νά 1είνα.ι πολύτιμο γιά. xiC\ε
ψ:λο του βι6λίου.
ft

LΙ6τε τό Κρά..τος θά. περ:ο:ί.λη
μέ τήν έπιΌ•ε6λ μ.ιέιvη σtΌαpγ-ή του
τήν ιδιωrtιΧή πρωrcο6ουλία. καί :.ι�
μl τήν ηθ:y;ή, τοο1λά,χι1στον, 7ι 1.L·
πc1.ρ:,::,τωσ:,
που\ της
,
- α.ςι
.,,...,ζ�ει;

lΑΣΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ή γοητεία του μυστηρίου. Πρόλογος Δ.
Κουρέτα όμοτ. καθ. Πανεπ. ΆΟηνών «Δωδώνη» ΆΟ.1971 σ. 252
Ό συγγραφεύς προσφέρει -:::::
εξηγήσεις της άm:ό y.,:,:θέδρσ.; επ:
στήμης σέ ΙL. ψ,Υa!Χ ά.πό τά. -:τpο
αλή11ατ7, ά.δ:αφώπ:στων η ά.νερ
μήγεuτω,ν �δυνάμεων της φ,;σεως
κcι.1. του ανθρώπου, μέ πλο:j,-;ι,χ
�:ολιογραφ:α, ά.rι.,όμη -κ,α,1. μέ πpι:.ι
·J-ιuπική φιπε:ρία, έπ:r.1ης με '(Α?
:puρόΙτηrτα.
ΊΌ θ:,:υμα , σάν ψ:,::νό111.ε·ιο \!ι;
ρc1.πείας διά, της πίισrτ:Ιεως, ά.π? ;!
ι.εί τό πρώτον ΥJεψάλα.ιον του :�
γου του. "ΕΠΙε:τα ά.πό ε.>τt:σκJ-;,;η
σ: των &,pχ::χ.:ω·ι παρ:,:δόσεω·ι χ χί
:ιί)•ι συ,γχρόνων τε:χ,:.ιηρίω'Ι, ,��
�ά.σ: πάν-οιτε τήγ φ υ σ ι κ 6 τ ·r,
: 7, πα..vτός φ::χ.ινομ,ένου, πού lϊc�
&yνα:::χ. τής έ,y_,τάσεως καί τη; ?;·J
'Ιcι.μ:κης τω•ι ψuσ:κ.ων ν6:1 1ιω / -�
κ.-:χ.λουμε ,,ύπφφυ1σικ.ό», σ-ποψΧ:'ι ο·
τ::χ.ι οτ: ,1 πvευ11ι::χ.τ:Υ,ΎJ ανοuος :c•)
ά:ιθρώπου αποc1ελεί προϋπόUΞ JC
γ:ά. τή•ι γνωσι τωγ ψ)σιχιj1·1 ·16
:.ιων κ::χ.1. τ+,ν χρ"Υj1σ:μοπο: γ1,:,ι: τ'J 1::
ι�; «ύπηρετιί)•ι -ης ευδ7.:μ? / ,χ;
του». Ήέο:7.,:7. 1 δ α.νθpωπα::: ε�·11·
α.πό τήν ψύ"J: τ,υ ερχισ-ή; το i
μυιστηρίcυ -κα.ί του έξω:;:υσ: χ,ϋ
. ί α.πό τ+ι ·ι α.πcψι ,')ϋ
θ::χ.ύμα.τος κα
συν-ηΟου; επ,πέδου παp::χ.τr;,-ίΓ
01εως, ol'I ε·'>ρί1σκιε: α.λλη ες·ήγη-;·.
1 υ:�Χ>' π.χ. δτ7.'Ι :'l'J.:
mtiό τό θcι.
γιόγκι, επ:r-υγχά.'Ιει, ύπό α}:Γ.·r,
pό ελεγχο, νά. ψυτρώ1σου·ι :rπ�p::
Ι.?υλουοιG>·ι κcι.1. γ' ά.vθ:ΙσΟJ'ί -;:ή·ι
π'ΧΗ:.ιη τ-ου. μέσα. σl λίγες {)p::::
-

('

.$i

\

,,

�

'Λλλά., δzγ πρό ΥJΞιτα,ι πα.ρ?.ι περl
επ:τ!:1.χύ�ισ1εως ,ω'Ι φυσ: κ.ω1ι cp:;,:
·ιαμέ·,ω'Ι, μl -:ήν ούν::χ.μ: πού πη
γάζε� d�Q αύτή τΥJν «iΠ?Cσ-πέ
λ::χ.στη iουσι;ο», π,ού εί·ια.: ή ψu1χ_ή
του ά'Ιθpώ,που. Ι -:χ.1. ό αΝθρωmο�
κ:7.,:χψεύγει σl μιά. λέξ: ---'τΟ
,,θ::χ.υ:1::χ. ,_ �ξ αLτίας της νωΙθpό·
.'
τητο: για.' π•ιιευμ.ια.τικιε' ς ανα.
' ζ ηrη·
σε:ς, οί όποίες τον σrcερουν �.,πό
τr;ν ά.σφά.!λε: χ τω'Ι ΥJΧθιε?ι0ιμέvωγ
cοyμσ.:ικωv α.ντιΙλήψε,ω·ι. 'Όπως
ε),1εyε Υ,α1. δ Θουιχυδίδης, < &τα.
λcι.:1 1-τωp?; τοϊς πολλοίς ή ζ 'τη:,,ς
:η:: άληθεία.ς κ:,:1. εrπ:1. -:ά έτοϊ:.ισ.
1iλλο·ι τρέιπαντ:,:ι».
Στο δ,εύτJΞpΟ κ.εφά..λα.:ον -:ου εp
yου &-::ΥχολΙείτ-:χ.: 11.έ τό ψ7,:νόμενον
της α.¾α.ί::χ.; (πυρ,06::χ..σίkΧ.ς). 'illδω,
δτι ό συψ
πpέιΠε: •ιi σ-r;1:.ιειωθη
1
γρ::χ.q,εύ::: δlν είναι μό>·ιaν ό εrπι' p:'ζ ες
' ελ'ειτησε τις
στη1, :.ιω•ι, που' εμ1
-f1 ; πυρο6cι.,σίας (από τσ. Δι01νυ
σιcι.Υ,ά μυ::ηή,p:α y.,-:x,1, -ίς i•ιάλ οιγ'ες
λc>:τpευτ·κ,lς ε.-χδ -ηλώΟΙεις των Σύ
pω•ι, τGΊν Φ?ινίκ.ων, τω·ι Περσών,
των Έ6ρα..ίων Κια.1. ?Jλλων άp1χαίων
;. 7.ω·ι) , πού μ.άς ξενχγεϊ στους
σύyχρο•ιους τό-πους τής πuρο6α.
σ,:::χ.; (Β::χ.λικά..νια., ΜιΥJp1χ1σ,:ια., Πο
λυ·ιησ<Ια., Νότιο 'Λφρική, Χ::χ.οiη ,
" ) Χαι' μα.ς
' ' ICινα
ι\. J:JΙτp7.Α:α.,
'
-κ.α.
π::χ.pουσ:άζει -ή'Ι πυρο6οοσ�:?. σ' δ
λη τήν τελε-ουργική της δ:::χ.οι
κ:χισ:α κα.1. -:ή·ι ά:ια.λύει επιστημο
·ι:χ.ως, &.λλά ύπηpξε ΧΙα.l δ Ί δ ι ο ς
1
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πυρο6Ιά.Jτη;, προ; έιrοχλrήΒευσιΥ tW'i
πορισμάτων των μειλετώy του, με
επιτυχία.! Κατά. την γνώμη του
--'Που' το' γνωρ�'ζε� οτι
" οε.v
�,,
θ'χ
θΙε.ωρηθ� ίκ.οι,vοιποιηrcική, α.:ρ οu
πλήτιτιει τό-ι θρι ϋλο καί τή·ι μυιστι
Κιοπάθεια- ή πυpΌ6α..σίχ είναι
συνάρτηισις ouo πcφαyό1·1τω·ι :
Τόλμης (οηλ. πί1στεως) καί τΙΞ
χνικη;. Ή π(Ιστις πρέπει νά εΙ
να.ι «μονολιθική ΚΙ::ιλ iVΙΞξέλεγ
κιτος», τέτοια. πού 01υναντχτ::ι.
1 ι σε
σ.τομα πρωτογο·ιι κης ο:α·ιοή�σ,εως.
Αύτή ·ή προϋπόθΞ1:1:ς έπιτ!.!1χί::ι.ς
της πυρο6(ΧJσ(::ι.ς π7.ιpια,ΑΙλήλως εμ
ποδίζει τον πλήρη ε'Ιt'�σr:r;ιμι;·ιικό
της ε,λεγχο. Έά:ι, επιλέγει, ό έπι
στ-ημιοvισμός κ!Χ!ί ή άμ:ρι1βοιλία εί1σ
διύσουv στήν ψυιχ+, των πυ,οοοα.
τών, «τ6τΕ τά ά'JΙ�ΠΙ�'Ιά p �� θΧ ά
νήκουv ει; τή'Ι ίσ:τορ[αv».
Το τρίτο Υaεφάιλα.ιοv τοϋ εpγ,cυ
ά.•ιι:χ:ρέρεται στά. «προβλή1:tατ% ·y.l[
ψeοοοιπp106λ ή!ματα της ΤΙc.(ρα.ψ!.!ιχο
λ ογία,ς». Προολήμοοτ1α είvα.ι τά
άιπ�pρέοv,τια &πό τά. γνήσια φα.ι
νόμ,ε'ιlα, οπαι; είναι τά. «·ιο ηr1ια
Κιά.» (τηιλιεπά.θεια., διδρrοσις κ.α.) ,
τα.' :'τηλενερy;κα»
' " (ψωτrει Ία,
' ηχ
, Υjτικ.α., κιvη,τικα κ.α..), ό π·ιευμαrτ:ι
σιμός κ.λ:π. Καί ψεuiδοπρcβλήμ,α
τια είν17.,ι, κα.τά. -σογ συγγρΥ.pέα,
τά. ά•ηφερό��ε·η -1ε έπιΥJο:·ιω
Υ�Ξς» Κ.Α.Π.
Ό συyγραψε.ύς προ:;ψέρει μ:ά
11:λούισ�Χ ίστοpι-κη ά'ι�(rκ6tπ1jjt,
y:α. Ία. κα:1:1α11.ηςη στη•ι αποψι οτ:
"
"fJ "�Ξτά,ρτη οιάστ::ι.σις , ό «χωρο
χpόΥΙΟζ» τοϋ 'λϊ·ισcάϊ•ι, �εβ:χ.ίω;,
δταν κχτ:χ.κτ-r;,θη z.πc,(ρκώ;, εΙ·ηι
εν6εχάμε·ι�ν νά. οι,α.φωτίση μιερ:κά
άιπό τά. προβλ-fηιι:χ.τ7. τη; Πη:ι,
�,
- '
U1
ως το,ε, ομως, ειψυχ_amγιας. E
·1tα.ι άρμοοιότης μ6νον ,GJ•ι 1α.τpών,
....

,

'

:"'Ί

,

'

"
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των φυισικών καί των επ:σrtη1μό
νων πα.ρα.ψυχολόγrων, .
Ό συγγραφεύς δεν περιμέ1vrεt
οτι ό επιστημονιιχ,δς ορθολογισμός
Ύ,cιλ ·ή ύπευθυνότης θά. σαpώσων
τ+,v οpαστηριότ-ητα των πεψ1Jμα.
τι1σ:τωv "Όοϋ πνε�μc.(τισμου, οί δ
ποίοι, οί μεν yιά. τούς οέ, 11",ωρ
ιπίζοu',Ι τίlτλοu; ά.πά.τη,ς η ά-ψε
λεία-ς. «'Ώ�ου 'Ιά. εξηyηιθιοϋ,·ι κα.ί
·ιά. 01:;ι.,pωθοϋv εψ1, - ενα ξεχωριστά.
τi ύπο--;:ιθέιμε?α. θα.ύiματΧ -γρά.
:pε.:- θχ τού; μένε.: άχ.ό!μα αρκε
τό εδ,α.cρος γισ. •ιχ συνεχίζουν».
Βc.(1σ:1κιί>ς, ό συιyγραφε.ύ; συμ
μερίζεται τήν χπcψι τώ'Ι φuι:1:ο
λό1yων -δπω; ό Καρρη� οί
δποίοι &ποrι.ροι1ουν τόν πχνοορχαιο
δuαο:σμό τοϋ ά.•ιθρώπσu, ώς ον
τος ψuχι•,ωϋ κ.α.ί ύλικοϋ (η μ&λ
λ'J'Ι ώς οντος ψυχικοίί - ά,,θάνα.
του, πεp:b1ε6Ιλη�.,1,έ'1ου με E'IO'Jj}.l,IΧ
•'ι,λ:κο - ψθα.pτό χιχί θΊηrt'ο) κ,αί
κηρύσσοuιν μισ. «ψuιχοοωμα.τική έ, '
' ι�;c.(». J""α.<tα.
' απο
T ' ,ην
" ψι α.υτη,
,;οι�:
η
ό κ6'�μο; o'iv οια.:ρεί.ται Q1Ξ: ύλ�
¼Ο'i καί πνιευ:ι:χ.;ηκό·ι, ώλ").}J. είναι
ενας, μο'ηο:κό; κ,χί ένια.ίος. "A
p,x και τά. λεγόμ,ενα ψυιχικά φα.ι
'ΙΌμε,1α. είν,7-,ι α.ποκ)Jει1στικώς φuισ:
Χά. Οί ο:α•ιο-ητικlς λε.ιτουρyί'ες
τοϋ &.νθρώιπου εί•,1α.ι φυσιc,λοyι
χ.έ;, «τίς όποίες ή σοο1,pη Ξ.Π:1ΞUΞl Χ:Χt χιχτ::χ,νοει ηστη:�rι
'λ'/l'f..'1
,
,
,
'
- βμχ προς βημιΧ».
λJJ,ή εί·,ιαι ·ή :;υ·ιολ: Χή «,θέσις»
,ου συyγpαφέω;. Ε!·ιαι ·rι ,Βέσι;»
ταυ ψuzο:ρυ1:1:χοϋ ύλ,σμοϋ. Τό ά
π'Jyοητευτ,κό γ:' χ•JτΎΊ'i ,ή·ι θεω
ρuα. είνα,ι δτι, τά. -Ξ.Πt αιGJyες«βημα,τα,», εινα.t «σηιμειωτα».
Τ
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ΖΑΧΟΥ ΣΑΜΟΛΑΔΑ : Τό Γνώθι σ' αυτόν. Για
πολιτικη αγωγή. Θεσσαλονίκη, 1971, σ. 108

�το βι6λίο ,οούτο εχο,υ,ν συryκε'/
ψωΙθη σαpά.ντα - τάισες μικ.ρές με
λέrοες μέ θ�.w,τα, . πνειuμ,α.τικης &.
'�mάJσεω� ΚJαί κ.α..λ'λιιεργεί,ας, οιrοως
ή πα.να.ν1θρώπινη άδ
, ε,λιφ6ιτης, ή
&.ν1α.γέ.ννryσις του Έλληνιχοϋ �δ1α
ν1:1κοϋ οίκουμ,εvιοοώς, ·ή σύνθlοοις
'Ελ,ληνιΧοϋ πvιεύΙματο; ίΙJ:Χί χpι
, ώ;
αιια.νισμnϋ, ή Δε,) φικ.ή ιcJέ:;ι,
πρ&τυιreον δ:εθ1vοu; 01, υνεργc.ιJσ-ί1α.ς,
ή &.vθρωιπιστική α.Υ,ω1)'ή τr:i>ν πο.)Jι>
τών, ή επιτα.γή τη; αύτογvιω01Lαι;
ΚJα.ί α.λιλ,α..
Άσ1χέ.τω; του π�εριε.χαμέ1'/Ου, το
δποϊον πα.ρουσιάJζει πολλέ; σUΙy
κ.ι'ι�ησ,7-Jκές δοv'σει;, ή εΥJδασι;
του β,ουου κα.θ' εα.υιτήv εί'ι'Ι7Jι μία
προσψορχ &.νωτ�ερό τος, δοθένrτ:ο;
δτι δ συγγρω:ρεύς, δονού ΙJJενος ά,
πο συ,να.ίΙσθψ;ι πν�ευrr1Jχτι,κοϋ χe,ι.1

μια

Διεθνη

θή1ΧΟΨΟΟζ, δεν εχει ψ,εισθη, εως
τώρα, ο,α.πα.νων, γιά, τήν δuάJδασι
μια.ς λι e,ιΧy/ης ε.ΎJΤοα.uαΕJύισεως. υ Ο
πως λιέγει δ ϊδιος εί, ς την ευσα.
yωγή του βι6λίου του, yράιφοντα.ς
&πο τό 1960 εχ1ει δwπια.v,ή,σ;ει «!Πε
ρίπου 100.000 δρe,ι,χμές ΧJ¼ί α, ότlά.
α.πό '00 ε ρy ατ, ιΧό 'ΌΟU "ήμιερ�μί
σθιο». Μόνον ή 1Όίcτις 01έ ά,γώ,τlε
ρα ίοα.'ΝΜΧ έζη"(ΙΞί α.ύτή την θυ>
σία, Π:λffι"Ι τοϋ πνευ1μαιτ:uχιοϋ μ/2,.
χθου.
l\1ίe,ι, μόvοιv πα,ρe,ι,:ι:"ήρφις: Ί'ΠΟ
-τ:όν τί't!λΌ «Πα.ίρνω γuχ τ'όν εα.ιυιτό
"
"
μου ο,tΊ μου t1αιρ, ά!ζει κ.:' οπου
'
,
' /4ω» πα.ρ,e,ιJθ1ε' rτ;ει ,σειρα. αm1
0�
το βρισr
φΙθεl yμ6.rι:ων "/Jα.l ε.πιγρα..μ,μ,cι:.τικώ'Ι
σ1κέψΕΙων. Γι,cι:.:ί δlέv ά,γ1αψέρε1 ι
<,που» τίς βpή'Χiε;
1

ΑΛΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ :

'Εποπτεία ση)ν ανέκδοτη ποίηση
Φοίβου Δέλφη. 'Έκε. 'fαιλκός. Άθηναι, 1971, σ. 36.

Ό Φοιοο; .1έλφης ϊ[,η: α.πό
τού; Υ'ιω,�ού; παλαιοτέpους 1tcιητά,ς του ΈλληΙ'/ιΧ�'J πvεύμ,-:ι.το;
κα.ί τοσ Έλ,λψ ικοϋ τοπίου, δ nποfuς, ομως, «[χε: Π(l,,'IW αJit() 25
χρόνια. νιχ βγάlλ,ε: βι6λ:ο του
1
διό1cι
έ δ G>». 'Εδώ, στήν 'Έλλ1±δcι:,
εχου'/ ΧU1ΚΙΑ(ΚfΟpήισει στό εζω1τεp,'ΥJΟ δύο βιολία. του. Για.:ί ή έv
'Ε)λλάJδι σιωπή; 'Ο κ.. Β1ηιλείΙΟυ,
&v ΥJα.1ί ά.φίνιει νά έvνοηθη οτι με' αmο
., ' τι;
, πιο, ι,uεyαι'λιε; α-,,ι,
"t:' ες
p:Υ.Jες
της Τέχ'Ι�ς έ-rο�6λή1θr;σα'1, «εξωθ.εν», ΚΙατοιπιν «ΙJJε.τα.vα.στ\ευσεως»,
θεωpεί τήν :J':ωπή του πcι'Υjtοϋ

του

«7.'Ιεξ-ήyητη». Άλλιά., ά.φcιϋ έ-rοέτυχε νά, γίνη, Ο'ΠWζ λiέyει, «Υaοοτοχο; του ά,νέs,tδοrτ:ου θηι:,�υροϋ» ·ητοι, τού,λ(ΧΙ'μστον, '/ά, μελετήΙση
τό ά,,�έ,'Χiδοτο εργογ του πο:ηrtοϋ
- γ�ωτί δΙzγ τόν pω1tου1:J1ε; Παί
δτc.ι.'Ι ό ϊ3ιο; δ κp:τικ.ό; ,,δlέν μιπο(:Ξί V'J. κα,τ:χιλι±Jο·ψ, t: VX ΥJατα1οάJ6ουψ έυ.είς ·
'Q:J'τ6σο: ή ίpγα.σία του κ. Βα.σι) Ξiου είνχl iξιόιλογη κατtχ. τό
ι,
t::
,
'
οτt
μi; -,,χνι
cι:φεpνιει
σ:η'Ι
ποιητιΧΊ'j ΈΗ±δα του Φο:6ου �έlλ1:pη.
Θά μετα.φέpω Θδώ ενα. &.m:ό1σ1Πcι:q,ι,χ iπό τό «'ΛyΨ1,vτεύοντας»:

Δεν ηξερα πώς ηταv τόσο ώραία ή Δηλος,
πού γέννησε τόv 'Απόλλωνα,
πού περι<!,άλλεται σάv ενα δαχτυλίδι

1971

ΤΑ Ν ΕΑ

Β I ΒΛIΑ

243

ά,τό τ' αλλ,;χ νησιά,
πώς εχει ενα fiρεμο λιμάνι
,τού μπαίνεις ϋστερα αιτ' τήν τρικυμία,
yιά νά δεχτείς τήν εύλοy ία της Είρήνης.
'Α1τό έκεί ψηλά εyινε ή ά1τοκάλυψη.
Δέν ηξερα πώς έκεί στέκει άκόμα δ θεός της ζωης.
Τά ίερά τοο φίδια κι' οί σαϋρες
δδηyοuν μέσ' στην ξερή τοο λ�μνη_
'Ένα δρμητικό άγέρι τον 1τροαναyyeλλει
,τού ,τνέ.ει ώς ηχος λύρας.
'Όλα έδω είναι φωτεινά καί λευκά σάν τήν άγά,τη_
Δεν ηξερα πώς ηταν !ίνα μαγικό νησί.
'Όλο τό Αίyαίο τώρα είναι ή Δηλος ή ίερή.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΑΣΠΙΩΤΗ:
Τραγούδια της σιωπης. · Αθ.
1970, σ. 80.
«ΣιωΙΠή» εrναι ή πεpίΟΙΟΙ')ς της
ξένης κ.α.ιτ:οχ·7)ς. Στην γ,υρ:οιλεξία..,
τ�ά. ποι-1;:w.τ�α.. της συλλ ογ ής ξεκ:
νaνε ά:ιtό την 28η ΌΙΚτωορίου
1940 κα.ί προχωροϋ,νε πέpα ά.ΙΤcό
τήν ά.ποχώρησι των ξένων ΚΙ'J:t1α
κ.τψων, στίς έψρύλ:ιες συ,yκ,ρού
σ;εις. Μ!Χ)χητιοοόιτης, σ--ι..1ληρόrcης
κ.αί μένιος έvα:Ψτ:ίον φαι:J:σ�των,
κ.ο1\J,Ιμουνιστ�ων κ,λ.π. δί·ιου'ι τόν
τ6νο της συλλογής. Σl μ,ερ:κά. ά
πό τά πcι:ήματα ά,�θίζοω στοχα.
σ�μοί δ:ια.ρκέστερο, &πό τά. ε.χ τGϊν
'
"
�ερισ-τα101ε,ων ,αJυ,σ1θ'ημ,ατα., οπως
σ-tό ,Μή ψο6ηθiεϊς»:
ΜΊ) φο<5ηθείς τά σύννεφα
με την ,τυκνή μαυρtλα
καί τό βορηα ,τού άδιάκαπα
μοογκρ[ζει σά θεριό.
Του δέντροο κι αν μαράθηκαν
τα ,τράσινά του φύλλα
τήν άνοιξη δλαπράσινα
θdναι καί δροσερά.

ΛΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΙΔΟΥ: Άνθρώπινες στιγμές.
«Νέα Σκέψη» 1971 σ. 106
ό βι6λίο άιπαt1ελ1είτ�αι ά:πό δύο
μ,έιpη. Σιtό πρωw, τίς ,Σταyό�11ες
μιας βροχής» π,ερ:έχαν'Όαι σύνrtο-

μα χρονογ,pι,χφήψ�α., πού θυμ,ί
ζου-ν ---"('ιά. τήν περιεκ.τικhτητα
' Π'Οιη,σ:'
Ζα.χαριια,
' πα.κα,ι' την
παντωνίουι. Στό δεύτερο εί'ιιαι τ!Χr
δ@tικ.ες έy,τυπώ01εις με τόν 'Όuτλο
«'Ε,λληνιrκοί περίm�τ,οι».
Ι(jαί στά δύο μέρη ενσ. κ.αί. μο
'ιlαδ:κό θέμα είνα.: ό α.νθρωπl')ς στό
πολιύμορφο δράμα. της ζωης, μz
τά. προ6λήμJατα της καθη1μ;ψινό
τψος καιί 't'WY ε'/ΟΟΥ ά:ηζη1tή
σεων. Για. τό 'G\J-1Ξϊα.1λύ1tεpο πρ66λημ.α», πού 1εΙνα.ι _ή ά.Jθ1ανα.σίια.
μ+, της ψυχης, η συyγρα.φως
yρά,ψε::

.rι

«Πιστεύω θά πεί προφυλάττω τον
έαυτό μου ά,τό τή φθορά, ά,τό την
κόλαση τοϋ μηδενός. 'Από την έ
ξαθλίωση πού μοϋ προξενεί ή &ρ
νηση των πάντων. Πιστεύω ο-την
'Ανώτερη αύ-τή Δύναμη πού έλέγ
χει τό Σύμπαν δχι με κακcιrcοιό
θέληση, άλλα με τη φροντίδα τοϋ
καλοu ,τοψένος. •Αλλοtμονο οη'ι ν
ψυχή ,τού δεν άκούει μέσα της τά
δσα πρεσ�εύει δ Θεός. Δεν �πάσ
χει γι' αύτήν μεyαλύ'tερο κενό,
πιο τρισάθλιο σκοτάδι ... »

ΚΩΣΤΑ Γ. ΜΙΣΙΟΥ: Μνημες.
Άθ. 1971, σ. 32.
Θέ μια.. της συwλογης α.ύτης εί
να,( ή δι' αm:αγχσνισ,μοϋ α.ύτοκτο
νί« 1Όά.σχοντος α.πό κ.αρrι...ί-ιο του
πvεύμονος προσώm:ου προσφ:,λ1οϋς
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στον ποιψ.1,, ό δπ,οίος χεφί ετα,ι
το θέ,μ.α, άποiλύτως συγ�α,ισθημn,.τι
1
Χιά, βέ6αια, οχι ά.δ:καιολόγητα. ά
πιο την ά.πλή άνθρώπινη πλωρά..
' λλά., αιπο την ποιητικη α.ποψι,
ή προσπάJθιεια. είνια.ι Χιαθι ηλωιμέ•ιη
-:,την έξωιτερικη ,είκtJΙ'ιογρχψία.,
'
'
χωρις
' να.' εγγι
., 'ζη την μ.ιετου,:ηωσ:,
πολύ λιγώτερο την «διΙΧJ,-,:ωσ:»,
πού ψαίνετα.ι να έπ:θυμ:η.
'Έχει δίκιο, οτα.ν λέγη οτι ή
πιερί τα. μ..:οταcρυσικά. «απέρα ντη
σιω'Πή» (για. δσους -θ,ά. παρατη
ρήσωμε- δεν μπορουν ν' ακού
σουν τr,ν «φωνή της σιγη;») εΙ
?'1.: Χιιχτ!Χlλυrη κή· "/,!Χί δτ: «το ά.δια.
πέρ'J.:,το ο;ΥvΟιτά.δι -<Πού θα. το δω
ροδ�ιιού01:χJμε κα.τά. τρόπο·ι άνα.ί
σχυyτο-- ξέρουμε δτι ποτέ άπο
χείμαρρο ήλιου δε θα. παρ:-ι.συρ
θη». Αυτό, δμως, οέν ση,μα.ίνε:
δτι δlέν όπάιρχουν ά.κτίνε; φωιτει
νzς στούς όπερούσιους χώρου,; τη;
θρη\:,κ,εία.;, της φιλοσοφία.; κα.ί
της τέχνης. Κα.ί μ' α.ύτές -χω
ρί; νά ζψ'οοει Χ!ειμάρρου; ηλιοιυ
- πορεύεται ή ά.νθρωrπ:όιτης έ.πί
α.ίω'ιlες, χωρίς ν?χ τ:χJ"Jτίζη την υ
παιρξι του ά--rό:J..ου <ψε το μr;ιο>έ'ν»,
κα.τά τον πcχητή, κι:χ.ί χωρίς νά.
πρQΙ"tι,μ.ά,η &.πο τήν α6ε6αιότψα.,
�
�- '
εστω,
τ,.,),1ν υ.,γχονη,
χ,α.ι' δ'η ,<το,, σο
μεγαλόrπρειπα.», δήθεν.
Δεν έννοω δτ: είναι Χ:7,t'J.ΟιΧ:Χ
στέα ή αιύτοκτονί'J. σά.ν διάοημα.,
για.τι Μ'λ δ Κοολ6ο; εχε: γρiψει
όλόΥ;λη,pη ά.πολογηιtι-χ,η μ.ιελέτη.
'.\π;λιί);, μb·ιον σ,πο τήν αποψ:
της Τέχνης, παρα.τηpω 3τ: άπου,..,
,
�
εσ:α�ει
,,$.,1 ποιη.:ικη' μετου:r:ωσις
•1&; εστω Κι:ι-λ «απονενοrιμένο:J> ,
iλλά. δpα.μχ.::κου δια6-ή:J..α,(.ι;.
'Εξ :iλλου, .�::χρα.τr,pείτ::-ι.: άπο:Jσ<α
οίο'J,�r1ιπCΥtΙε pυΟψιυ στα. πο:ή,μ,α
-:,-., πού φαίνοντα.ι τέτοια., μόνον
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άπο την ώρισμένη σχη1μ1α.τική "/Jα.
τάiταιξι τω,y λέξεω,ν. Ίδ,ου ενrι. δεί
γμα.:

«Των άσυλλόγιστων οι σκέψεις
θά κηρύξουν
δτι τό διαπραχθέν
έ.μπίπτει είς τάς τrεριmώσεις
των θανασtμων άμαρτημάτων.
Φυσικά,
θαπrετrε νά λά<5ουν ύτr' οψη
την πίκρα της συγκεκρ�μένης �λ[-ι,ης
τήν 6δυνηρη πίστη
στην μετά θάνατο ζωή
τή σαγηνευτική παρόρμηση:
δτι ή δικαίωση
άνήκει στους άτrερχομένους
τήν μύχια έλπίδα της !ίνωσης
μέ τήν άποuσιάζουσα
συντρόφισσα
καl αλλας τινας δοξασίας
εντός των δποίων
έκινεϊτο
δ κόσμα; σου.
Πλην δμως
δταν συνήθως τ' άλλότρια
άμέτοχους μας βρίσκουνε ουσία
έτrιδερμικους ίεροεξεταστάς
τrροκρούστας
τί ά).λο μτrορουσαμε νά τrερψέΥα>με
άπό τίς σκέψεις
των άσυλλόγιστω-v».

ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡJΟΥ:
'Η λήθη, ΆΟ. 1970. σ. 16

�τον πρόλογο έξομολ ογείτα.ι δ
ποιητη; δτι «γιzχτο'ήμερα. π:ι-,ρα
δέpνο'Ι't'Υ.ς <1τά. κύμ1α.τrχ του πε
λά.cυ τ-'1jς ζωης» γέννησε τά τρα.
γούδ:α. του, κι' rχύτ?χ τοϋ χά.p:
σα·ι τό πιο άτiμητο δώρο, τη·ι
\.ήθη (έξ οδ κα.ί δ τίτλο; της �.Lι
χ.ρrι; συλλογής) . lY α.υ-:ιό κ.�i. έ
πιλέrει: «" Λς εfνα.ι εύλογημέ.να.,
γ::χ. πά.ντ:χ, θχ λέ'ω, οσο τα. μiτια.
βλ,ΞιΠ-,υΥ τ' ώρηοδιά.ψα.νου Λ r;θα.ί
c·J ν?ι, χα.ρdλα.λουν τα. νερά κα.ί 'ς
.:?χ πολύχορτα λι6ά.δ' &.:rτp:χ.φ-tό
γορy:χ, ν:χ. χορεύουν τα. ρο�sλε9ά.ντι'/cι, πόδια. των λε:Jκ.όχερων
ναtδων, πού μ' ε:rωσα.ν ά.π' της

245

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

LL6 L

άntόγνωση,ς τ:ης ϋστερη πpα.ξι
φέρνο 1;τάις με 'ς το λιόκοολ' &ρα
ξο6όλι της Ποί φης».
υrστ;ερα. α,rοό τήν έξομ.ολόιy-qσι
αύτή, εΙvχι φ,α,νερή ·η φυ'Χ_ΟΙ)-ιοy�
-κ.ή προεργα.ισί,._ τώ"ί πο:r11μ;ά.τω·ι,
πού εχου1ν α:ιά.γΑΙυψη τήνσφρe1,yί
δα. των πνωματικών δ:αστάισ�εωv
κ.α.ί ανησυχιών. Κiαλ κά.θ1ε κριτι
κή παφέλΥJε:. Ώστόσο, δlzν θά ε
πρεπιz νά παρα.σιωπη\θή &t: δ
πληeωρισμός των σuV'!Μτωrι λέ-

ξ�εω-ι, εξω α.ιπό -ι.ιάιθε 10οιητικό μέ
τρον, κα:αινrtα. α.ρνητι-κ6ς. Λίyια.
δείγ1w.τα.. : κρουστα..λv..όκορφη ·χ.ό
ρη, μυρ:οθρόφα. γη, λαμ.πρόχτι
στο Υ.άστρο, τρομ,οyεννήrtpα. γκρι\JJΧτσα, πυοc"ιοθόλωιtο; πύργο;, ψυ�
χo�iryωrtα πα.λλη,κάlρια., χuλιοrπ.λό
-χαμε; ρ!,ζες, σ-κ.οJt.αιδοπν:γιμ.ένα.
�άθ:α, σά.ρκα εύΥ.οιλοτρό,μα.χτη
Υ..Α.Π. Κα.ί ε,;α άnτόσπ� άnτό
,fιν ,Μήιδ εια.»:

«Νεκρά τά παδιά μ' ιάγραμπαλώνοντας
καί 'ς τό δρακόσυριω ρημάδι σπονδή χύν0"'1:άς τα
'ς της βροχοσφίχτρας της μοίρας μου τά πόδια μπρός_
άντραλισμένη μές 'ς τή σπαpτάρα μου ενοιωσα
νά με λυγά τό φιδόyλωσσ' άντuμάiμαλο
καt σαλαyωντας των κατοπινων νά με yλuμίζη λασπιάρης άνε,μοροοφουλας».

, λ1=,
..!. υ,V
2\
α.υτη ,1 «ιπ.ο:ησ:ς» εyλύτωισ' ενια.ν &νθpωιπο α.ιπό της
,

'

.,,

'

,

'� της.'
α.γωΙVια.ς tio «πεΛJm�>, χα.λα'Λι
,

'

'

'".

.
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8

•

"Αρτος

•

Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΣΕΙΣ
την σuνδρομη τού 1971;
Έλπίzομε δτι ΟΧΙ.
Τπάιρχου,ν, δμως, κα..θυστ,ερου;τες, ?lν κιαλ φθάισιη.ι€ σ,:ό μέσc-1
,,
- ετους.
"Ο χι, β'6
2 , αntN'I)
, n- α.να.
, ο..,,Αητι•ι.ο,
ε α.ια, απο
του
, , α'διαι:ρορια, ., μα., ΙkΠΌ
τψα.. Τέ'το�ες 'Κια.θυσ-οερήσεις πρ<Υ',ι,α.λοvν δtJΙσιχέ,ρειες στήν εκδοσ: -:cυ
περ�οδι-κοϋ. Ό «Ίλιισός» περιμένει ά.rΠό τούς φίιλους του -Ο<ί δποίο: %7.t
είν17,t πα.ρά.γοντες τής προόιδου του- νά, &.μιλλωντJαι στr;ν ύποστήρ:ξ:
της δμ,α.,λης διεξα.γωγ-ης της έ ργ οοσία.; του κα.ί της -rοερα:τέρω i, ιχ
πτύξεώς της.
�iς εόχιαρι0'1)ουμ,ε !
�m:m1II:II:IIII1I1m:::IIIIIIIIIII::III:I::m:::::tm:m::�
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ΙΛΙΕΟΕ
ΕΠΙΛΟΓΉ

' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956- 1957 - 1958

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
'Έκαστος πανόδετος - χρυσόδετος τόμος
διά του; συνδρομητάς εσωτερικού δρ. 70 αντί 90
διά τους συνδρομητάς εξωτερικού $ 3 άντί 4

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ
ΊΌΤ «ΙΛΙΣΟΤ» ΣΤΟΤΣ ΦΙΛΟΤΣ ΤΟΤ

•.........................................................................
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'Η Πnyit καi -ιό κορύ
φωμα -ιϊις Τέχνης
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
Ή κ.αv..λ:έπεια κ.α.ί ό ρυθμός
του λόγοιυ εις τ+,ι τελειοτέρα·ι αί
σθητ: χ.ήν ι:χ.π66οσίν τ@ι εί�α: μοp
φσ.ί, πο•� δiν εχΟUΙ'� ΚΙα.ί δ� ι έΙχ.pά.ζοUΙV πλήρως τό περ·εχ..�:1ενο-ι
της 'Ι,δέας. Ή πλα:ηιχ.ότης της
χ.χλλο�'τl::χν:χ.ης μορφής φα..·ιεpω·ιει
σχ,ετ�χ.ην τελειόιτητα, έξσ.ρτω,μ,έ
νην έχ. του . ά,θους -ης συλλήψεως
του δημ,ιοοργοϋ της κια.ι περιορ:
ζqι,ένψι α.πό τήν αψυχον χ,α..ί ά
χ.�.-vπτον ϋλην. 'Γό τελε:ότεpον ερ
yον ζ1ω�yραψ:κης δ1έ άιπεικ.ονίζΙΞι
εις τήν έντέi),ειαιν τ' ν ά.λή�ε:1αν
της φυισ�:κης μορφής η της ισέα..ς
πού τό έ έπνωσε. Ή συ1ψρωνίια
των ήχων του μ,:cγάιλου μ,�υ,:;ουρ
yοϋ, δ ρ!Jοθμός του -κισ.λιλιμα,pμά.ρου
iρχιτεκιτο·ι�Υ,οϋ θαύμα.τος, ή εύ
yιροομ�μιίσ. του θ•σ�πΞσίου γ λυιπτσυ
ύ,στψ:,υ,γ της ά.νεκ.φpάJσrcου &.ρμο
·1ίας �ών Ίδεων.
Ό συ1μ6ολισ�μός οία.:,δήrποιτε
μορφής είνχι 1Όεp�ορισμός τού
πp7JΎ1 μmι"..ιου. «'Η -έχ,ιη δ:ά. τ+,ν
τέ'f.:.Ψf'f'l» δ1 ε, V ,εf ,117,ι τΟ ά.Π όγιΞιΟ�/
-ου δ-ημιουφγιΥ.ιοϋ π·ι:cύμηο.;, i3:
ότι κ1,θ' εαυτήν ή τέtf:ιη δ�ν· εΙ
?σ..: :J''Κ.ΟΠΟζ Κ!Χ.ί μόνο·ι αισθητ: χ.ή
τερ
, ψ :;, ο, πpοορ:σμος, της ειτ-ι1α.ι
β�θιr.ε:ρσς, είψχ.: μ,έ�σον έκφυyης
1.'ΠΟ "t'Ους πεpιοpιισ<μούς του χpό
ΥΟU - χώρου κιαί της ά.11tοr1νpυσ-αλ
λωμιένης μορψης.
Ό εξοχος χ,αλλ,ιτέ,χν-ης δέν αι1
;

1

1

χμαJλωτίζεται ά.ιπό την yοψείοον
του εpγοc>, του ;w.ί ά.πό τον Ιθοου
μ,α.ισιμ,όν του πλή•θους, μένι:cι &ναα
νοrποίηιτος, ένό.σω δέν ε�σού:cι εις
-ό Μυσ,τικόν της διαp%οϋς ά.γα
yεννή�εως κο.ί άJ·ισ.δηψουιpyί1α,ς
-τή·ι πηιyήν της :χ.'Πεp:Ο'Πά.στου
έ μ.Π"Ιεύσεως - ά.πα-ιJαλύψΞως --,τήν
Σοφί\ιχ·ι της -ο6χνης, ό α.ληθής
προορισμός της διπα:ας είναι ή έ
σω,"Ό:cp:κή ελΞuθερ:11 . είς τήν ύπεp6-:ιτι'Ινή'Ι - τήν έσχάtt'Υj!'/ εVϊα:άt
της.
Ό &Jπ1Ξp:ορί1στως έλε1'ΑJ�Ξpι ος εί
να: Μύαιης - δ πλάισ�της της
ίδέα;, πού, ένω δύια..τα.: νά. -ήν
έξ,ωrr'Ξf
' ΧΧ.ε'�ση εις πεp:,κ,α.,),λη μοp
ψήι'/, συνήθως δη1-,1,:ουρyεί ά.οpά,
τως κ.αl ά.μ,ό,p ως, δ:όιrι εΙναι δ
"Lδ:1ος ή ζωή ή έ.μψυχώνουσα τήν
']δέαv, πού δέν δλΟΚΙληρώιν1:c-uα.:
ΚJΧ-α' φt.ι1:1ιΥ�ΟΊ
με' τΎj', V t:.2.ξ ω, νομον
,
τερι0..ιήν έχ,οήλWΙσίν τη;.
Ή .1-r.μ:αιψγός ζωή είναι Πυρ.
Ό τεΊ,:c:ωθείς Μύι:rτης πού είναιι
αύτή ή ζωιή εί·ιαι Πυρφόρος. Ό
ά.ληθής κ.7.λλι :τέχνης, περ�οp:ζό1μιΞ
'ίο; .ο&; τ-qν εΚJφα..ν:rί"Ι τ?υ ά.ιιtό
τού; νόl:J.ους της ϋλης, θά. εί·ια.ι
θλ ιμμένος, εω; δτου, α.ποοη δ ύ
ΠiΞpοσ.τ�ΥJΟς ΜrίJγος της τέχνης, δ
ε) εύΙθεφ,ο; Μύστης Πυρφόρος είς Θεουιργός της Ά μ6'pψου δrΓ
μιουργίας.
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'Αγαπώ ...
'Αyαπω τόν ανθρωπο,
άyαπω τή φύση'
άyαπω τά λουλούδια,
άyαπω τά ομορφα τραyούδια,
άyαπω τήν πατρίδα,
άyαπω τήν · Αλήθεια,
άyαπω τόν θεό
ΠΟUVαι μέσα μου σάν Π\Οή.

ΠΕΝΘΗ

ΗΩΓΙΟΣ ΗΣΤ. ΤΡΙΜ[ΡUΣ

'll Υ.ιο�νω',ι1ί:χ. τ·ης Κερκύρα; κ::ιί
γιz.ν:ικώτερον ή έν Έwλάδ: π·ιε·J
μ7.(c:κή μυσπηωyιzή κίνησ:; Ξ
χια,σαν εν7.,
1 ΕΚΑIΞJΥJτΟ'Ι μέλο;, με
τήν μετ�:Jtt:χ.σ:ν του Γ εω1ργ:?>J
Εύστα.θ. Τριμέρη, έξ σ,ύτω.: νη::
κου δυστυ�ή<:.ια τος εtς 'Λθή•η;,
?που ετχεν ε�λθει δ:ά. νά συ·Νο?
τάiση μετά τω·ι αu-κείων του τ?;
7.,,
Άyαπω τήν παιδική ψυχή,
Πά.σχ,
Ό Γεώρy. Τρψ.έρης δι-ηύθ,•J,'ιεν
πουναι σό:ν τασπρο άyvή,
έ,πί σειρά,ν ετών -:χ.ς 'Εμποpι,/ι.ς
άyαπω τό ώραϊο, τακακα ζωα,
Σχολά.ς Κεψα.λλη,νία.ς, Κα6iλ7.ς
άyαπω τόν <Χ'\ΙΙθρωπο ΠΟύ ΠL- Υ.¼ί Κερκύρ, :χ.ς, εtς δέ τήν τελε·J
(στ>εύει. vχί:r. '/ πόlλ:ν κα.ί yενέ-σεφάν :o·J
(τό 18 5) ά:,εδεiχθη εtς δ:7.,z.ε
άyαπω τήν φύση πού μας
κρ•ψ,ένον
χο,ι•ιωνuκ.ον 11,:χ.pά.ψί'l"C'Χ,
(πλούτισε
ώς διευθυ1 1,ιτής του Κένψ:ιυ Κο,:
, yαπω κάθε τί
νωv:κης Προνο:ας (,μ,ε-α, τήν i
Π1ελευ'θέρ
πού σχετίζεται μέ τό ώραϊο.
1 ωσιν), πρόιΞΙδρο; του ί
:ηοpικου «Φοί·ιιΥvος», της Ν,Jκτε
ρ:νης Σχο,λης ε pιγι7.ιζομένων τ.1.:
'Αyαπω τήν Μάνα
διων, ε.κ των πρω.τοοόρω11 τeιυ
πού μας 1-Ξφερε στόν κόσμο,
Πα:ι:ο,;ίου Συ'ι1εδρίου κ.α.
άyαπω, άyαπω, άyαπω.
Τα. μεyά.λια πρr>σόντα. του c.ξ i
πόψεως μορφώσεως κα.ί ηθαυς, rι
'Υποφέρω καί πονω
· ιλο,σοψ�κ.ή του κ) ίσις, ώς Yv'Χl ή
τόν πλούσιο πουvαι φτωχό
αι:ρ 'λσ:ωσ.:ς του ειtς τήν όrπηρεσί'Χ.-ν
τό δικό του μυαλό
της χ.οινωνί,α.ς, συ-νετ-έλrο,1,•ι ,7χ.πε
πού δέν μπορεί νά νοιώση
νά Π'εp:6i)Jλε-τα.: δ:ά έξαψε·:ι:γ,,·ης
τόν άνθρώπι\ό του ιτόνο
εκιτιμήσεως τής
ΚφκιυραΧr.:r;ς
ποϋχει ό αλλος, ό μικρός.
πρ,ωvΞυούση,ς, ·ή ό-ποία βα.θ >τια..'tα
έlθl).ιίοη έκ. του rθοονοοτιου του.
Ό «'Lλισός», του δποίου 5 με
'Αyαπω τόν ανθρωπο,
τοοστά.ς f]το έα. των κ,:χ.λων cρίί,ω·ι.
άyαπω τήν πατρίδα,
συ
μιΞpίζετια,ι το πένθος της ΟιΥ.")άyαπω τόν θεό...
γιενιεία.ς του κα.ί των πνευμ.α.τtκ.ων
.\r ΊΏ ΙΙΣ 111. ΣΙΜΙΓΔ.\.Λ ΑΣτου α,δε,)Jψω,y.
1
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Ή[Ρωσο-αμεριι<ανιι<ή
αμιλλα
στό διάστημα
Ρωσi:χ. κα,ί Άψ,ερικη προχω
ρουν τώρα. στήν έγκα:tάlστασ: δ:α.
στη,μι-κων αια!θιμωv. "Ηδη ή Ρω
σ:Cα.. εκ.α.με τη·ι ά.ρχή, μέ τ+, ·ι έκ
. 
-τ,6ξευ.σ:ι του ,,Σοολιούτ» - «Χα.ι
ρετ:1σ:μ,οϋ» της ά.νlθρωπό.τψσς στο
δ1ι4στημ7, - πού θ' άm:ατελέση
W)Y
' β,οοσι για..' πε:'p,αJμ.7.-:Χη' Υ..αι'
όρι�στικη έyκχτάJ�σ: ούρα.•/ου
<<ε'ξ'ε δρας,,. "Εi v1α.ς σταθμο;
' σε' τpοχιά. γύ,ρω άm:ο την Γη πού θi έ
ψοδιάJζ,ετα.ι &.πο δ• οοσηr11:S.πλο�χ
«Σογιαύζ», θά. κα.-τ,α�στη μ�ά. βάσις
ά.ν,οοπτύξεως των σο6ι,Ξ.τι χ.ων έρευ
vων cπις έπ:1στ�μες κα;ι την τιε
χνολ,yyίια. Και σχεοGΙ'Ι σ:>yουρα. θά
χρη1σ:1μ01tοιηθη σά,γ ενα.ς στα..θiμος
ά.νεφοισι:,α.,σμου & κιχύσ:'μα.. γιά.
τού; κο:,μο-ια.υτες πού θά. ίδρύ
σουν μιιά. έ:πιιgτημονι¾ή βάlσ,η στο
φεγγάρι.
Γιά. το 1973 σχεδιά,ζετχι ή ά.
ποσv.;λr, μιας ό μιά.δος τριών Άμε
ρικα..νων &.στρον:α..υτων σ' εvσ. «δια.
στημικ,ο έργοοσrtήριο», το «Σκ.ά.ϊ
λαμπ•>.
ΜΘσα cπη; έπόμrενη 0 εκα..ετίlα.
·ή ΌΛ11-1Jεp:"Ιaα.'/UΚ'Υ) Ίπηρεσ:1::1, ' στιρο·ισ.υιτι�rκ.ης (ΝΑΣΑ) άntοολέ
π�ε,ι ,σz νέια.. μ;έθοδο διοοστη�:-χ,ω-ι
τ.αιξιδίω.ν, πού 1θά μειώση ση,μα.ν1

,:κά. το κόστος.
Ό στ6χο; εLνα.ι ή δηψωργιία
ένος δεκαθέσιου δια.m-ημαrτ:ιλ«!Ι'οv
με διμελΞς πλ 'ρωμα. πtού θα. μ;ε
τα..φέρ,ετα.: ά.πtο εν:χ. σΧώpΟς μέ
πτερυγια
σε· υ"Ψ ος 45 χιλιq.ι,ε'
'
τιρων. Το δ:1ω:mη1μ,οπλά::νο θά. χωρ:'ζ ετα.: απο
, ' το' μψρ1:1κο\ σ;y.,α,, ::ρ-ος
, το
'Κlχί θά. τίlθετα.: σε τροχιά. έ1vω
μηrφ�y.,ό σκιicρ ο; θΙά. έπιστ,ρέψη
στην Γη. Τε'λtΥJά. κα.ί το ίδ:ο το
δ::χιστη,μοιπ,λάΝο θά. ε.π:ατρέφη στην
Γη κ.ι:ιλ θά. προ:;-y�ειώ1ν,ετα.ι σε είδι
κο :χιΞΙpJδρόμ:ο. Το μψρικ.ο σκ.ά.
ψ:ι; πού θα. εΙναι� άνrι).. σyο σε μέ
γεθος μ' ε'/<α., τ άJμπο τζετ 'ΚJΟΟΙ. θά
πρέπει νά φθ�νη τια.χύτη-οσ. -:τά.νω
ά.πο τά 11.000 χιλ•ό1μιετρα. την
ωpα.. Το οια,στηιμ,απΑΙΟΟVΟ θά. είν1α..ι
μ.' εyα,
σ-?!J.λογο ΟΙΞ: μέγεθος
Ι
Μπόϊy,κ 707 Κι!Χ!ί f),ά, πρέ.πΞι vά.
άJ·Λ'ΧΙΠ'tύ,01ση τα.χύτψα 27 .000 χ:
λ�ομ,έttρων τή·ι ώρα. "0-α..-ι 13.:ί. �
π:1ιπρέ1ψουv (Πfj'Ι Γη τά. δ:,α,,J,ημο
πλiάlΨ7, αυτιά. α.πο τ'Υf'Ι τp:ι6ή f),ά, •
'
"
' 1(
. ::.ι,'ι ο«πυιpωvαυν» κ.υριολεκιτ:ιχισ..
μως αJUτά. θά. πρέιπει νά χρησ.μο
πο:οοvταιι το λιγώτερο 100 ψψές
το ΥJ7 J�ένα..
1

1

Τό διάστημα γιά
τήν έι<nαίδευσn
Έv τψ μιετα.ξύ, ή ΝΑΣΑ, έv
σwΞΙργωσί q, μ,έ την Ί vιδ:rι.η Κυ6έρνψη,, έτο:μάζ,ε.-τ,αιι νά έξσ,,πο-
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λύ01η εvιχ.ν τηλΞπ�χο: vωνια.χ,ό δορυ
φόρο πού θά. μετ.7Jδ,ίtδη έκrπα.3,ω�
τι-κά. κα.ί π ηροφορ:α,κά. προγραιμ
μα-τ�α. ,Jα,τ' εύθεtα.ν στίς -ηλz1 ορά.
σ,ε:ς 5.000 ίvδ:1ΎJων χω,ριω'ι χω
ρίς τήιν π,χρέμ6αισι των πΟΙλυδα,
rrοά.Vω1ν τΟ'Π:χ,.i>J'Ι Ο'τ α.Βμ,ω V Χ ΨΧμ1 ,Ξτ,αιδό1 σzως. "Εrτισι, το σύστηιμ,α. α.ύ
τό ε1vα.ι φθηνό ΥJα.ί ά.ποτε.λε�α.τ:
κό κ,α.ί μπορ::ί vά χρη1σ:μ,1οπο: r,θη
σε [!ιΞγάJΑJες κ.α.ί 70UIΚ.VOYJ'Χ't01l,Κ.ΊJΙ[!ιέ
'IE; χωp::ς.
Οί τηrλΞπιικ.οι'ΙWι'Ι�α.κο1 ί δοpυψό
ρο: κι-ιοϋνοτα.: σε μ:ά. στα.θερ+, τρο
χιά πά�ιω άm:ό την vοη�τη γρα.μ.
μη τοϋ Ί σημ,Ξρ:νοϋ κ.α-ί με τα.χύ
τr,τα. 36.000 χ:λιc,μιέψωv περϊ
που τή1v ώρα. δ:αιτηρωΥ"Cας. συνε
χω; έ.π-χψή μ,έ το εδαιφος πού
βpuσκετα,ι άιιtό ΥJά.τω.
1λ

Τό πανόραμα
μιαc έβδομάδοc

Συvz1 ρyά.οτη; τη; μΞ:γ1ά,Ιλης 707.p:i 
σ.Lvής έ,φη�μερίθο; «Φ�"('X7JPW'> ε
πεσι.όιπησε τήν π.�γ;,.όσμ:α 'JΊ"ι..,η
νή ,.7Jτά. τf,·v &:ά.pΚΙΞι'J. μια.; μ.,ό
νο·ι έ6δοΙJ,ά.Ιδο;, με τήv zύκα.:ρί1,,_
των έορτW'Ι τ,;ϋ ΠοοΤ,<,α.
' 1\Jψου εσηΙJJ,ΙΞ?WΙ:JΙΞ το,ύ� ο:εςα.γο�
'
μ�νους
«:-1:1,.ρου;» πΟΙΑε!μ,�υς 'Χ!αι
-:ίς βί, α.:1Ξς &,,ιτ:ιθιέισεις μzτ17Jξύ -:ω'ι
,
,
:χ.·ι-t-χγωιΊ:1ζ cιμε'ι'WΊ ου�ιαrμεωrι ·χα.ι
μ,νημο'ι�ύει τού; λαού; εκzι:vους,
πού μα.ιστ :ιζοv-τα,: α.κό!μ,α. αιπό την
ΠΞί'Ιι7. κα.ί 'CΎ)'i εξα.θλίω,:;:, εση
μεί1ωσε ώpιση.1έΙΨΧ, ε,πε:1:1όο1:α, ά.ιπ:ο
-:ην εσW't'ΞpL"ΙJ'Y) ζωή ,η; Γα.λλία.;,
πού •συ'Vέ6ησ7,'Ι τr,ι'Ι Μ ;;γ6:λη Έ
οδομ/2.(δα. -cω·ι Κ'JJθολ:ΧW'i.
«Σ-cή·ι λωρρα.ί1νη, εγp:χψε, ε-η;
άνθρωπο; έφυ.λά.Χισ.;; μέ τήν iπzι
λή c- οϋ θ.αv.ι οοτου τά δώδε,.α. 10α,:
δ:ά. -ου, &φοϋ προηιγουμ
, έ-ιως έδο(!'ο

,

1

λοφό"ΙΎJΡΞ τήν μ-ητέ,ρα. τους. Τήν
ϊδ:α ·ή�Lέρα. 343 γυΨ�ί-χ,ες δ:1::ξ,ε
δίκφα.ν δημοσίq, την δόξα. τη;
,Jα.τα.στρ(;φης των παιδ:ων, πού
, γ,α, τους είς
εφερνα..ν σ"tχ σπλά�
πεϊ:σμ'J, -ωιν νόμω,-; της δη,:1- 0-χρα
τ:α;. Ταυτόχρογ,α., κ6Jθε εΙίδους
Π:l.pΙΧ,Ό'Χ:JΙΞ:;, εως τι; mt7Κ.pOU>'J,τ:
κώ-cφzς σΞ μορφή, υ117,6α.v χώριχ
στ+, Γ;.(λιλία, ε'Χ!
• είv ν πού προέrι.υ
ψε i11:ό τήv εψ7Jρ,μοy-ή των γvη
σιωιτ<έρω·ι αιpχωv -ης ά.·ιθρωιπι: ιης
προόlδο'J. Σέ •χάJθε μ,χς βημ
, α. 10:α.
π:στώ·ιομε οτ: σJσυ,·ι 'θ:.σ'tlα �ολλ1 v:;ί
α.νθp•ωποι ,συιμιπψι έροντ::ι,: σαν vά.
εχουν &:ποκλειστικό σ-χ,οπδ τους
χ: μόνο τήv δ:αιτά.ρχξ� της δ'Υ)Ι;..ιο
σία.; τ,ά,ξεως, ά.λlλά. yε'/Ιt'Χlώιτερα.
-:ή'ι Υ,α.-cα.ισ,τ�ρο,φή τώ'ι νδμω,v, -ων
ήθω·ι κα.ί έlθlίμαΝ, τη; όψηλiΊς c&
σθητ:•κης. 'Αου'Ιι::ι.rcω vά ά.ιποφύγω
την σχιέιψι, ατό 20 α.ιιωνες ϋστ1ε
pα. ά.πο t'Ύ)V ύψηλf, ο•:οi��α..λία. τΌϋ
[•αpυ,τοϋ -:η; χpιaτ:'J,'�:.κ.ης έ.κΙΥ.ιΑΎ)�
σ:α.ς γ:1i iλληλΙΞγγύη, κα.l α.ύτο
θ,'Jσ�α., &λοέ·η περι1σσόοτερο: α.,·ι
θpωtΠCΧ ΞΙΠαγrέ.λλ!οrα.: την άηοτ:ιδ:'
'
,
.,
klY οvιτ,α,: γ:σ. την rκια.χ.ι?',
ΥJΧι, ερyw
"'
τα.''Jlψοφη -cοϋ πολ:τ• σμοοϋ, ιπού έ
ο r;μ:�ύργr;ισα..·ι οί πρόιγοvοί τt0υς».

ο

1

Ό Γσ.Ιλλtος δημ,ο:1ιcγράιψο; π�α..
ρ,z.τ'ήρησε δτ: «.δοκ.:μάζει χανzίς
ε'ι α. α.ϊσθημ,α.. ά:σφυ,.-:•,,ό δτσ, ,ν δ:.α.
π::1tώΙ·ιη Ιοτt σ,κόiμα, 'Χ)α,1, σε ήμέ
pΞς, ο[ δπο, ίες εΥ,:ρρά!ζου·ι δ,τι πο
λυτιμό-cεpο ώpα.μ,?'.."?:1:;ιθη1Χε δ α:11 �; βp:,σ κοv-οα..ι π.λάισμα.rt:χ ,ου
θpωπ
Θzοϋ, οχ: &.ο:κημ�να μά.λιστα.
πό τή'Ι σύ,yχρονη κο:νω'ΙΙ:α., ά.πο'
ΨJ..' πρ7J'ξουν το' ανη
φα,'J:σμ,εvα,
" Ίθε,ο ά.πο ε.κΞι ί'/0 1 πού επp::ι.ξε α.ύτο;
πού ε,οωι:;ε τή1•1 ζωή -ου γ:•ά τη·ι
σωτ 1 ρ-ίια. τοϋ ά,,Αθρωπ:vου rέινους.
ΊΌ λά.θος τοϋ δr;,μοσιογρ,ά,φου
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φοοί�vε, ταιι νά ε_ίνα.ι διτ-ι wρίνει τον
κόσμο σ«ν δλ6.,η'Όα., ςεχινώνιτα,ς
δτ:, πα..ντοϋ Υ.α.ί πά.1;τοτε, θά μmο
ροϋσε ,γ.ά, 0�7.m:�σιτω1θοϋv κραιuγα.
ιμ::.,α.ξύ γενι ¼W'Ι
λέJ::.ς ά.ν1τ:θ\§σεις
Ι
κοινωινι.κ.ων π)Jα,:,:;,:ων κ.αί ά.τομ:
κω·ι ενεριy�ειων. Δ:clτ�, εν τελΞU
ταιίq. ά.να.λύσ::.ι, δ ;,.όσμο; είv,α.: ά.
πλως μ:ι α. συιμ6:ωσ:ς ά.τομικοτή
των, πού εξω�φιΧιώς ζοϋν δλ,::.ς
μία. κ.οοί τr,ν ϊο:α. ζωή, ά.λlλιά. εσω
τερικ:ως, ΚJάJθιε αιτομον ζη τήν ο:
κ.ή του χω,ρισιτη ζ(Ι)ή, 1ι όπαία.
ι.ιιrοορεί νά, iξΩ_'σσε,α.ι σέ... πε
ρα.-:,•μιέ1νοuς οοιω,νες, ά.νάλογα μέ
τον βα.Ιβμό εξ,ελιuξ,::.ώ; του.

Ή θρπσι<εuτιι<ότπc:
έμπόρεuμα

1 δ:εξ-fι,χθη
'Έρεu11�α., ή όπο:α.
ι
στή Dα.λλ1ία.
ι , σιέ μ:α. σειρά. κ.,:-7.
-'Ιτ"fι mω1 wού ποuλοϋ'/ διό,φορα
εϊ10'Υ}_, τά. δποία εχοuν κ.άιποια. σχέ
σι μέ τήν θρησκ.ε:ια., ά.ρχί σντα.ς
ά.πό εύτ�λεϊς σταu,ρού; κα..ί τιΞ
λιει1ώvοντ.α,ς σ'έ θρησκ.εuπια.ά. εργα.
'
τεχv �, αΜΞΚJτ1:μψοu α,ξ':7.ς, κ,:τεληξε ,σπήv οιαπ,:Ιστωσι μιας ηύξηέv-q; τά:σεως προς τbν θ1οψ,χ.ιεu
τ:σμό, ύm:ό μopf'Yr'I ά.·ια.,πτύξεως
της π,ωλ ήσ,ε,ως βιολί ων, είκ.όνω'ι,
ε·ι'θιυμ[ων κ..α. εbδωv. Είο:!Χά., ή
Χ'U'Ι :;,:ς τ�ων θp"fιΙ:JiΧευτικ.ων βι6) ί
tύ"I εχ•::.ι φθάι�ει σέ παλύ ύψηιλού;
ά.ρ:θμού;. Σ.τή Γα.λί-.(Ια. τυιπώ·ιον
τα: ετψ(ιως ανω των πέντε έΧα.
τ:ι,.11',JJUp:ωlV ά.'ιrtιτύπων βιολ(ιων
θρφ:-..ι.ω-:χη; λο'('στιεχνία.ς. Πολύ
μεyάlλη είναι: ή �μιπ ορ:κή κίr. ι 1 σι;
,ώη ειΥ.CΝW'Ι κ.α.ί χο:;,μημά:rrων μέ
θιέμ�τ.α. θρη,:1κ.εu,τιΥ.ά..
ΊΕξ ου κ.α.ί ό σuινεργά.της της
επιθειωρήισεω; «Έξm:ρές» ' λ,αίν
Γκ.ερμό , εγρα.φε:
«'Ο Χρισ�τός �οιωξε τούς έ,μπό;,

ι
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ρους α.πο τον νr1/2. Αύwί δμως
ξα.να.γύρισα.ν ίσχuρόιΌερο: γιά νσ.
ποu!λ 'σοurι•, α.υιτ+ι τη ψcιρά., τον
ϊοιο τον Ί ησοϋ Χρισιτό, ,μέ ε-ια
όξύ έ,μπσρ·κό π'ιεϋμα., πc.ύ οϋτ•
ΚJα.ί αύτός αrΙJόμη ό Ίούοα.; οιi
θ1ετιε. Ώστό-:10 δεν πρόrι.ε:..τα
: .: γιά.
μ,ία. οε1,τεpιrι «πραδοσί,α.)). Είναι ·η
λ οyι χ.ή συ-ι,έiπειια. μιας κ,α.ι;α.στά
σεως πού ά.πο�κ.αrοεί, γιά. διάφο
ρους λόγου;,
γεφύpωισι -ου
χά.σμιmο;, �.ιετα.ξύ πνευιμα.τιmϋ
χια.ί ύιλι-..ι.οϋ Χόσμ,ου, μ,ετα.ξύ της
πpοο�πα!θιε
, ίι, ας σu�λ 'ψ::.ως, του θεί;
ου, με τα. ά.νGρωm::<ν,α. μετιρα., -χια.ι
τ�ου εμπορίου. Θρ ::rx,::.ίrx, τιέχνη
κα.ί ειμιπ-όρ:, ο συναJΨ�W"tτΙ:t.ι σrήιμ ερια.
σέ ποι)Jλά σημεία.. Τά. ;,.;ο: ·ιά. αιύ
τά. σημεία. τεί,-ισUΙ1Ι νά mτα.ργή
σων τίς οια.χωρι.στιικ.ές γρ,α..μιμ,έ.ς,
�ού θεωρητικά. τουι)Jά.ιχιστ:ο ι G1ά
ΕΙΠΙp!ΞιΠΕ vά. ύιrοά.pχ.ου,ν)>.

στην-

1

Ό Ίπσοϋc, ιϊρωc
των Xίnnuc
υΕνα. ρεϋμα. μι1στα:1σμοϋ α.ρχΙ
:ε: -ιά. ε.κ,οr,λοϋ>τ¼ι κ.αί vά. wκλσ
φορη ά.νάψ,::.'σ,α. είς τά.; κ.:νfι1σεις
vιεοο-ι:χη; «�μψισοητήισ�::.ω;» 'Κ ::ιλ
«ο•:α
, .μ,αρτuρ,ίια.ς)) στίg Ήνωμιένzς
Πολι,είa;. Πολλοί , χίπ-rοu;)) χα.ί
σποu οι:χ,
.. :rτ α.:' , -οξι·ι.ιομα.ΊιΞ-ις κι:χι' ε:, παναστά:α: εω; ,ώp::ι., μι::.τ:χ6ά'λ
ΑQ1, η: εις «τέ α.τα. το υ Ίηισου-)),
ρ,
,κ::ι.ιτά. τον χαpα,κ:c ρισμόν ΚJα.ί -ό-ι
όρισμόν πού οί ϊδ:01 ο:οοuν 1σιτό·1
έα.υιτό τους. ' ιrtί ν,ά. λα.μ6ά.νουν
'Ια.ρκωτιΥ.ά., δ:,α.6άιζου,ν εφεξής τή�ν
'Αγία Γρ::ι.φήι. 'Αντί νά επιοΙ:-δωι-1τα.ι εις εκρήξεις βομοων, πα.ί OU'I
κ:θά.ρα.. Κα.ί, μ;αJζί μ,έ το <ψ::.τά.,λ
λιο)) πού φέρει το γνωστό σημα.
της διεθνοϋ; εί.p-rιrιιστικ.ης ΧΙ,νή
σιΞως, ψέροuV -χ,pιψα.σιμέινο εις το
t

•

1
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σ:iΊθος ΥJαι ενα, liλλο μ..ετά.λλ:ο,
μέ τ-r11γ έπιγραιφή: «Έyιi> &rνήf'IJJ)
\Οίς ταν Χp:στό - κσ.ί δ Χp�Τrός
-:ri σέν,:».
"Πpωές τω·ι δέ:ν ,είναι rπ.λέο•ι
ουτιε δ ΤίΙμοθυ Λήpυ, δ ιατρός της
μ..σ,p:χουοονας πού κα"t'έψυyε στήν
Άλγερί,α,, οϋτε δ ΤσΞ. ΓΥ,ουε6ά,pσ,,
ά.?J).ά. δ υ Αγιος Φpαγκίσχ.ος της
'Λσσ-:ζης mί ό α.ντψ•λιτ1σ,ρι1στης
στρχ-.::ωrηκός ίερεύς Ντά.vι,ελ
Μπέρpιγκιχν. 'Επιιδίωξίς των, 8-rοως λέγουν, ε[ναι νά.. α.λλάιξουν
τον κόσμο δ:ά. της &.γά.πη�: Λέ
γουν: «Άγάιπα τον έχθpό σου ϊίνχ: χιά.τι πού θά. τον κ.άνη 01ά
ψελλα.θij».
Μιεγά.λην διά.δοσι ν εχου�ν τρ,,:
yούδ:,:,, χί11JΠ\),Κ)'Χ, 1με θ1pψκευrcιχ.ά.
θέlματα. Ώp:σμένα, α.πό τα.. τpα,
yούδ:α σ:ύ�ά. cρσ.�νονmσ,ι σάν πpο
σωχσ.ι. Ί1ο'ού μ,εpικοί -:τλο: τpα.
yουδιGΝ: «'Εά..·ι δ Χp:στός εζη».
,'Ο Ί ησους εί'ι'Ιοο: ή ζωή του άν
θpώtπου)>. «Μιά. ψορά κι' ενα.1 ΥJΧ-:
pό, 1j't17.Y eνσ.ς ξυ,λουιpyός». «Θεέ,
cρύλαξέ 1με» κ.λ.πt.
Χαpαr,<,τηρ:στι'Κα.. είν17.1: τά. λό
γ:α έγός ΟiΧετ:r,<,οϊί -pαγουδ:οϊί -ου
Τ�ώ·ινυ Χά.λλl\.J1νttαί η:
«'Εάν ύπσ,pχη ώΥJόμη σή\.),εpα
θά. πpέ.πει νά ζη στίς Ί-Ινω�ένες
(Πολιrtιείzς,
·ιά πα(Ιζη, κ:θάιpα, νά.. ικο:ματα:
y_n;jω άπο τούς ιιtά:yκοος
τωγ σ:δηpοδpαμι-κων ,στα1θμω•Ι',
πά:VΙτΧ- Ι.Lέ: ενα &πλα.ν1ές, βα.θύ
(βλέμμα,.
'Ο Ί ηισους, δ Ί η,σοuς Χριστός,
εινοο: ενα.ς χιrππυ ...».
'Εξ α-λλιου, ,στήν Παλιιψόιpιια,
κv'Κλιοcροp,εί εν,α.ς πα.ρά.ξενος χ ίπ
Π'U ίεp()Κήpυξ, ονό�μ,ατι " pθουp
Μπlλέισ.σιrτ. ΠpόΙΥ.ε:τ:χ.: 1Όερί ένος
Τ

1971

Ι Λ Ι Σ Ο Σ

ιt

ι

μεΙθαδ.:σιτοu miστορος, ήλι-κiα,ς 30
zτω1ν1, έyγιάJμοο YJ(X,L -rοχτpός ενός
τέ"ι,'ίl)Ι1). 'Άνοιξ,ε μία, δική του ,έκ
¾λ φ�χ, σ.ιcροϊί π�pέμεινε έπί δέιΥJ:Χ
·ή,μέpΞς vηστε, ύων YJOOL ιimσοοψέ
vος σ' εγα, στϊίλο φωτισιμοϊί, γιά..
·ιά. κάμψη τη·; ά..νιτ�δ.p,οοσι τω;ν &.p
χων. Πεp:ιcρέρεται μέ: μία μοτο
σ�κλέlττχ, έπί της δπc,::-χ,ς ύπά.-p
χει ε.•ης μεγά.λ'Ος φωτεινός σrτα,υ
ρός. Δ/Ξ',Ι ί(ΙtΧ,VΙΞΙl -κηpύγ1μ.,α:t1α, �
tήν ποοpαδεδεyμένη ε1ν1νοι:,α τοιυ
οpου, &.η& εισέ.ρχετα,ι στά. m,.,ψ
πιστήμισ.. καί Υ.χJλλέγια,, 01τούς -κι
Ψημ.,σ..τοyρά,φσυ; δπου πpο6άίλλον
τα,ι οοσφνες τσ,ινί1ες, α.κόιμη δέ:
YJ%L στους συιyΥJεκα.λυμι,,ιένους Ό,ί
ΥJΟUς α.ν�ης κια.ί μ:λά.ει στους θα
μώνας περί έγτΥJ?..τα.λείψεως της
δι,:Χ.Ιψθοpα.ς y,αί -οώ'Ι δισ.στpοφων
Υ.ιαλ έιπα.ινάδ 00 εις τήν χpιστια,νι
κή μετ-:r,cρυισική ιδιπου θα.. ευpουl'/
πλη1pάtηrτα κ•!ΧJί α.'ι'ΙΠι<ιούψι01ι. Σταr
ματi κοοθ' &δ'ά,γ τα.. rrοσ,ιδιά.. y..χ.χ,ί,
συνομ.ι:9.,εί μα ί τW/'Ι περί του Εύ
αιγy� λίου. Λέyιει στούς συνομ:ΙΑη
τά.ς του, ΠΙ'Υ.Ι:διά., εψήοους η νιέ
ους: <<Γι,α"t". ί θέλ�εις τήν sνΥΠλ'r( ε
πα.νά.στασι κ1αί � ν:χJp-κωτι-κά ;
Δ!εν yνωpίζε,:ς οcτι δ ΘιΞιος σiz ζηr
τεί; 'Αιπεχθάrιεσ,:-χ,ι -όν κόσμο -κα.ί
ω�01θάΜΞσα.ι ά.ποοΙ:ωγ-μένιος δισDι dέ
ΥJ:r,:οαπιέζουιν; 'ΑRλ& Υ.Jχί οί 1φω
-ο: χp:πιοονοί έδ:ώικοντο κχί Υ.ια
τεm,:έζο·Ι'το. Γ6νε ενισ,; α.ντά.ιpτης
ε•ν Χιp:ιcπψ, έν δνόμ,α.τι της μή
β{(,ν,.))
1

•'J.#�

•

ΚατάταΕιc
των ήθιι<ων άξιων
Ό δό"ΙJ't'ωp ΜίlλτιιJιVΙ Ράκ.ειτς, κα
θιηγητης της Ψυχολ,οyία.ς 1εtς τό
Πα.νΞι πιστήμιο του Ητισιy,mν, έ-

1971

π.έ.λιεξε 1.000· πιστούς κ.α.ί ά.θέΌυς
Άμ,ερ, ικ.α.νούς, εlς τούς δπο:ους ε
SΙιιJiσΞ προς συμ.ιπλήρωσιν ενα, έρω
τη,μια.τολόγιο «ήθ:κ.ων άξιων)>, δη
λια.δη έyνοιων &πως ή «έντ:μ,ότης»,
το «θάJρρος», δ «ερως», ή «ιπε:θαρ
χία», κ.λ.ιΠ.
έρωιtώ�εινοι επρε
πε
κ.α.τα.τά.ξουν τίς αξίιες αύτέ.ς
αΙVΙΟΟλόιyως της σmου.δα.ιόιtητος πού
τιούς ά.πέδΙ:δα.ν.
,Πqρι<σιμα : Οί πιστοί πολύ συ
χνbτε,p:χ- των ά.θέων, τοποθε-οϋ
σ,α:, εις την 1τ:ρώτη σ:ε·ρά. των ά.
ξιων τηιν <�είρrrνη», την Π1α.γκ.ό
οψ1α, &Jλλά. κ.σ,ί τrr, οι-κογεν,εια.:κή.
Άvτιf)έ"t'ως, οί άJθlεοι π?λύ συrχνά.
ταποθ1ετοϋ01α.ν ώς βα.1:1ι-κο σκ.οιπο
της ζωης των τον «ώλοκληρωμ,έ
'ίο ερωτα.» κ.α.ί μύα. «έ-ιδ:αψέ.ρου
σχ, συνα.ρπαιστικ.η ζωή».
'
"l\
'Eπrl,..,.,.,
ιv,jζ, οι' οοcιεο:
συrι,:ια τοποθετοϋσι�ν έιπ:κεφαιλής των ά.."ι1θ,ρω'
πι1•1,ων α.'ξ ιων
- την
' «πρα:;ω,π:κ.η' ευ,
τυ;χί1α.», ά.ντί της «δικα.:ώσεως»

νa
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ΧΡΟΝΙΚΑ

οι

κια..ί της «σωιtηρί'α.ς» πού τοποθ�ε
τοίίσα. ν εις την πρώτη θέ.σ: σί χρι
στια.νοί π:στοί.
Ή ερευνα., δμως, ά.'Τt'έδειξε οτι
ύπά.ρχουν κ.σλ μeρ: κ.οί τομιείς της
ηθικης δπου πιστσί. κ.α.ί αθ,εοι συ�.ι
φωνοϋν είς ενα. ώρ:aμιένο σημείο
τουλά.χ:στον. "Ετσ: κα.ί οί δύc- ι:ι,ύ
τέ.ς όμά.δες τοιποθετοϋ,ν ύψη.λα την
εν'ΙΌια. «τ:μιότης)>.
' •ιrtιθέτως, ή στά.σις των πι
στων κα.ί -:ων ά.θέ@ι e'να.vτ: -:ω'ι
lψθολοιyι,7tι'Χlων έ'Ι!νοιώ'Ι διπω;
«λογαή» κ.α.ί «νοη,μοσύνψ, εί-ιια:
έΥ. δι,αιμέτρου &ντίιθετος. Ένω οί
πιστοί δ'έν cοα.iνειtα.ι να. ά.ποδ(δσυν
μεγά.λη σrιμ,α.σίσ, εις τfιν «λογι
%ή>>, σί άθεοι τήν τσποθετουν δ
ψηλά, στον πί-ια.'Χlα.. ά.ξ:αλογ-ησεως.
Ή μόνη έξα.iρrοις με�τα.ξύ των πι
στών εΙ?α.ι ο[ Έ6ρα.ίοι, οί δποίο:
εr,tτψοϋν την λ ογ;-κ.η δσο κα..ί οί
αιJε?ι.

Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦL)Σ

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

''

ΙΛΙΣΟΣ,,

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
�Εκαστος χρυσοπανόδετος τόμος

•

:•
•
••:

•
Δια τους συνδρομητας εσωτερικοί> Δρχ. 70
••
Δια τους συνδρομητας εξωτερικοί> $
3
•:
•:
.............•••..........................•.•.•...........•..............,

.
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1971

ΙΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΙ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοΟ «'ΙλισοΟ», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαu
θμωνος) , εtναι ιάνοικτά μόνον κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή
1Ο. 12 ,τ,μ,
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
ΠαρακαλοΟμεν άm:οστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιταγήν είς την διε6θυνσιν : «Κωστην Μελισσαρότιουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
,τοστολαί μέ τρα,τεζιτικάς έ,τιταγάς η
έντολάς μας δυσκολε6ουν. Νά ιάνα
γράψεται καθαρά τό όνοματε,τώνu
μον καί ή διε6θυνσις τοϋ άm:οστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων ,ταρελθ6ντων έτων
δρχ. 60. Τ�μ'ή τε6χους δρχ, 12.
Δεν ύτιάρχουν μεμσνωμένα τε6χη
ύ,τ' 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 - 1963.
1967 - 1968.

27. Δημ.
25- 27.

Χριοπ:ότιοολος, Μιχ. Βόδα

ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Θεοδ. 'Αγγελ6'!Wυλος, Π. Μελα. 24,
Καί,άλα. Άντ. Δηλαί,εράκης, Γρα
βιας 1, Θωσαλσνίκη. Γεώργ. Έξrχο
χου, Τέρμα Λεωψ. ΣτρατοΟ, Δράμα,
Σπ. Κοντονης, 'Εμπορική Τρcrmεζα,
Ζάκυνθος. Θεοδ. Πα,ταστα6λου, Θεp
μο,τυλων 53 Θεσσαλονίκη. Σ. Δ.
Πεσσάχ, Ψαρρων 1, 'Αλεξανδροίχπο.
λις. 'Άννα Σί,ώλη, Κλεισθένους 8,
Θεσσαλονίκη.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Τάκης Θεοδωρότιουλος, 'Αθηναι.
'Ελ. Μαργαρ6πουλος, Θεσσαλονίκη
Τάκης Μελετότιουλος, Άθηναι
'Αθαv. Μυστακίδης, 'Αθηναι
Νικ. Τζο6ψης 'Αθηναις
Γεώργ. Χαρίτ�, 'Αθηναι

nov

ΒΙΒΛΙΑ
ΕΛΑΒΕ

ο

«ΙΛΙΣΟΣ»

ΑΜΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(μέ τή σειρά προτεραιότητος)

Τε6χη άm:οσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έ'rοεστράψησαν
άm:ό τό Ταχυδρομείσν μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοΟνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδ01tοιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθ6νσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Λουκας 'Άννινος, 'Αλω,τεκη:; 39.
Γεώργ. Βαλλινάκης, Άριστάρχ:>υ 17,
'Άνω Ήλιούτιολις. Γ. Δια;μαντόπου
λος, Σμ6ρνης 15. Γεώργ. Κ6Gας,
Δεινοστράτου 1. 'lω. Κωτσάκης, Άρ
ριαvοΟ 9. Γεώργ. ΛαμπροΟσκος, Φιλο.
λάου 29. Βιργ. Μαζαράκη, Ίκονισυ
9. Εύ. Σωτηρότιουλος, Κοδριγκτωνος

Δ. Χατζηγιάννης: Ή Λάρισα διά των
αίώνων. Λάρισα 1971.
Ματθαίος Χ. 'Ανδρεάδης: Προ\εγ6μενα στη ψιλοσοψία τοΟ Νέου 'Ελ
(Λόγος καί μϋθος).
ληνιαμοϋ
1971.
Ζάχος Σαμολαδα.ς: Τό Γνωθι σαυτόν
γιά μιά διεθνη ,τ ολιτικ η ά-yωy11.
Θεσσαλονίκη 1971.
Λο6λα Δ. Κωνσταντινίδου: Οί <tλ.6γες, στιγ,μές μιας μεγάλης ί.'>ρας
1821 . 1971. 'Αθηναι 1971.
Γιωργος Β. Καψταντζης: Οί Έλ,.
γεϊες (Ποιήματα). Σέρρες 1971.

1971

Μ.ΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ματθαίος Μ.ουνrές: •ι-ι
ύλικων (Ποιήματα).

άντοχή των

Φιλολοyuκη Κύ,τρος 1970 τοο 'Ελλη
νικοϋ Πνει.ψατικοϋ 'Ομίλου Kύ1tpou.
Κί.mρος Χρυσάνθης 'Αλέξιος Α' κι'
οί Σταυροφόροι (Μονό,τρακτο δι:;δ:
μα). Λευκωσία 1970.
Τάκης Α. Κωνσταvτ&πουλος: Ή ουμ.
&Jλή τοϋ Κωνστ. Οίκονόμου, τοϋ
έξ Οίκονqμων, ,τιψί την ϊδρυσιν της
Ριζαρείου Έκκλησιασηκης � χο
λης. 'Ανάτυ,τον. 'Αθηναι 1970.

------------
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,

1 διοκιrήτης : 'Εκδόσεις «'Ιλισός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής:
Κωστης Ν. Μελισσαρό,τουλος,
Πλατ. 'Εθνuκης Τρα,τέζης 3,
Φιλοθέη. Προίστάμ. Τυ,τοyρα
ψείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - Έκτύ,τωσις.:
«Έ1tτάλ0φος» Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χα.ι Πηyης 4, τηλ. 631.675.
'Αθηναι, Μ.άία; - 'lούν. 1q71
Τιμή τεύχους δρχ. 12.

Κλέαρχος Ρέ.κκας: Παραχαράκτες.
Θωσαλονίκη 1971 .

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Χρηστος Βουνδ:ς: Εϋθυμες Κεφαλο
νίτικες Θαλασσογραφίες. Πάτραι
1971,

Δράμα: Φίλ. Π:άλλαc:

Ρούλα Μελίτα: Παρουσία (Ποηjμα
τα). 'Αθηναι 1971.

«ΙΛΙ ΣΟΥ:.

Βόλοc: · Γ. Κουκουβίνοc:
Ζάκυνθο<::: Ν

Ταμnαληc:

Ήράκλειον: Λ

Κουντηc:

Γεωργία Δεληγιάννη - Άνcrοτασ,ά
δη: Φλ οyισ�μένη Πολ.ιτεια (Πο•ή,ια
τα). 'Αθηναι 1971.

Θεσσαλονίκη: Γ. Βαρδνοc:

'Άρης Χατζηδάκης: 'Άγχος
μαrrα). 'Αθήνα 1971.

Λαμία:

\Πο ή

Εύ. Παπαντωνίου

Λάρισα: · Εσδρδc: Μωϋσηc:

ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ
Πνειψαrrική Κύπρος (ΦλεG -Μαρ-.
71, 'Αm:ρ. 71, Μάης-Ίούν. 71).
Ό Κόσιμος της Ψυχης
Ά,τρ_ 71),

Κοιάνη: Στέλλα Τσιομnάνου

(Μάρτ.

71,

Κρίκος (Μάρτ. 71, Ά1τρ. 71).

Μυτιλήνη. Γ. Κακαδέλληc:
Ιάνθη:

Ευελnιc: Ράνοc:

Πάτραι· · Αθ Κοντοσάκιc:
Ρόδοc:· Μ Φωστιέρηc:

Σμύρνα (Μάρτ. 71)

Σϋροc: . Π

ΠροGλήματα 'Εκκλησιαστικά - /{r,_
νωνικά (Μάρτ. 71, 'Α1τρ. 71).

Χανιά: Γεώργ Γεωρβασάκηc:

Ό Φυσιολόπρης (Ά,τ. 71, Μάιος 71 )
Δελτίον «Πρακτορείου Πνευματι� ης
Συνεργασίας» (Μαρτ.-'Α,τρ. ιl).
'Ορίζοντες

(Μ.άρτ.-'Α1tp. 71).

'Ηπ:ειρωιηκή 'Εστία (Νοε,μ.-Δεκ. 70).
Ή

Χαραυγή της 'Αληθείας
71).

(Ί\πΡ.

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βσρ. 'Ελλά'>ος
(Μ.άρ;τ,-'Α-rτρ, 71).
Νέα Σύνορα (Μ.άης-' 1 ούν. 71).

Ζαραφωνίτηc:

"Αμμόχωστο<::: "Ανδ. Τσόκκοc:
Λεμεσόc:: Άντ. Στυλιανοϋ
Λευκωσία: · Αχ. Ζαβαλληc:
Πάφοc::

Κ

Καθητιιώτηc:

· ι σταμnούλ: Γ

Βακαλόnουλοc:

ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «Ίλισοϋ», τομοι καί βι�λία
στο ΒιGλιοπ:ωλεϊον 'Αντωνίου Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός.

1971
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Τό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοχατάλογοv

Βιβλίων

εις σελ. 2 έξωφύλλου

(' Αποστέλλονται έλεόθεροι τοιχυ8ρομιχωv τελωv)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΕΓΓΡΑ'Ι'ΑΤΕ

ΝΕΟΥΣ

Συνδρομή 1971 δρχ. 60

ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ
(έξωτεριχοϋ 75)

·ολοι οι σuνδρομηταl έοωτερι)(οϋ

εχοuv δι)(αίωμcι

νά άγορ«ζουν τούς τόμους lπιλογης

Α' Τριε-r(ας 1956-1957-1958
Β'

Τριετίας 1959-1960-1961

lχcισ"C'ον πρός δρχ. 70 άvτl δρχ. 90

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άποχρuφισμός

χαl

Μuοτι)(ισμος

αδ.

Με λe"C'ή μ α τ α
Εισαγωγή ατή θεοσοφ(α
Τά Βήματα της Φιλοσοφ(ας

cϊδ. 25 δεμ. iO

•

50 δεμ. 70

ciδ. 60 δεμ. 80
ciδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίcις) Β'lχ
δοση άναθεωρημέν1{J197t

Τί>•οι�: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

δεμ. 70
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