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Δ ρεποντας
,
" θ η...
αν
Σήμερα πάλι καθώc Εημερώνει
τ· δνθη αύτά ή ψυχή μου Σοϋ άφιερώνει:
Τόν λόγο τόν άληθινό, τήν άγαθή φωνή,
τή δίκαιη σι<έψη άπό ψυχή άγνή,
τή γρήγορη βοήθεια, τήν προσβολή λησμονημένη,
τόν πόνο τό,ν κρυμμένο καί τή χαρά τή μοιρασμένη.
Σήμερα πάλι καθώc Εημερώνει
τ· δνθη αύτά ή ψυ�ή μου Σοϋ άφιερώνει:
'Ελπίδα νέα κάθε πρωί v· άνθίΖ:η

καί θέληοι καλή στόν κόσμο νά σκορπίΖ:η,
'Αγάπη πρόc τά πάντα, πού νά Ζ:ητδ τό UEva,
Καί πίστι πρόc τό μέλλον, μέ τά δεινά όλα περασμένα.
Κ. ΖΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ
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'Α yαπη-ιοί μας φίλοι!
Μέ την εμπιστοσύνη καί την ύποστήριξί σας, κυκλοφοροϋμε
τό τελευταϊο τεϋχος τοϋ 16ου ετους.
Διά τό έπί θύραις 1972, τό 17ον ε.τος τοϋ περιοδικοϋ Σ Α Σ,
εχομε ανάyκη ζωηροτέρας ύποστηρίξεως, αφ· ένός μέν διά την
κάλυψιν των, έν τ� μεταξύ, αύξηθέντων έκδοτικων έξόδων, καί
αφ' έτέρου διά την περαιτέρω πρόοδο τοϋ «ΙΛΙ ΣΟΥ», πού απο
τtλεϊ τόν σκοπό καί την προσδοκία ολων μας.
Είσθε ησυχος δτι έκάματε ο,τι μπορούσατε yιά νά γνωρίσουν
οί φίλοι σας τόν «ΙΛΙ ΣΟ»; Καί έάν ναί, εχετε την δυνατότητα
ν� κάμετε κάτι καλύτερο ακόμη, διότι ύπάρχουν πάρα πολλοί
ανθρωποι, οί όποιοι θά εϋρισκαν την -π:νευματική ψυχαyωyία, πού
ο.πολαμι5άνετε καί σεϊς. Είμεθα πάντοτε είς την διάθεσί σας yιά
την α-π:οστολή, έξ όνόματός σας, δωρεάν, τευχων-δειyμάτων είς
φίλους σας.
Ώς προς την συνδρομή του ετους, είμεθα αναγκασμένοι, πα
ρά την λύπη μας, νά την αύξήσωμεν είς 70 δραχμάς (καί είς 15
δραχμάς την τιμή έκάστου τεύχους) διά τό έσωτερικό καί είς 3
δολλ. δια τό έξωτερικό. Μολοντουτο, ή αί.ίΕησιc: θά ίσχύση
μ ό νον άπό

1 ηc:

Μαρτίου.

Μέ χρι

καί

τηc:

29ηc:

Φε

βρουαρίου 1972, θά παραμείνη έν ίσχύί ή συνδρομή των 60
δραχμων διά τό έσωτερικό καί $ 2,50 διά τό έΕωτερικό.
Είναι εύνόητον οτι ή ταχεϊα πληρωμή της μειωμένης συνδρο
μης θά 'άπαλλάξη τό περιοδικό από τά εξοδα των ύ-π:ομνήσεων
καί την προμήθεια του είσπράκ·ίΟpος, ωστε θά άνακουφίση έν
μέρει την διαχείρισιν.
Περιμένομε καί εύχαριστοϋμε.
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ΕίVαι επικαιρος
ό Χρισ-ιιανισμός;
�

Tou Αύστραλοu καθηγητοϋ L. G. Geering
Ταιριάζει σvόν σύγχρονο έγχό
σ,μιο α.iθρωπο ό Χp:σ :α.ν:σμ6;;
Ή Έκ•ΚJλη,σία εχει νά έπι ,ελέ
ση καιθήκον σ:όν σημ:ψινό κό
σμο; Κιχ,ί άν ναί, ιποιό είναι α.ύ
τό;
Ή Πpεσ'ουτεριανή 'Εiκκ.λφια.
με
προσεχ-ά.,λεσε νά συζητήσω
α�ά τά fJiψα.τα -κα.ί σ,λλα, σ"',(Ετι
Κ(Χ σε μιά σειρά δημοσίων -wν
αJθροίσεων στην πιεp:'Οχή Μiπpίσ
μιπαι ν. Τό α.ρ,θρο μου1 αύτό εί
ναι μιά. συνοπ,ικ.ή εχ,θ•εισις των
συζ-ητήσε,ω1;.
Ίrσά.ρχει σήμψα. ενα. χά-σμα.
&.νά:μrοα. σιτίς ε.κ'Χ.λψί.ες κ.α.ί την
λα.ϊκή Χοι vάtητα.. Ό χ,είμα. pρc;
-οων λέ.�εων- πού χύνοντα.ι ιi.πό
τούς αιfJJ6ω•;ες δεν ψαιί νετα.ι -;?ι.
γεμίζη τ·όν ψυχιικ.ό ικιό� τ.ων
πιστών, rμά,λλον τόν ώδε:άζε:
περισσότερο. Ή 'Εικ'Χ.λη,σία. -κατά
μeyα. μέρος είν�ι ε.Χτός έ.παφης
με τόν νεώτερο Χόσ:μο. Όλοέvα
κα.ι πιερ�σσό'tεψο κ.λε, ίνετα,ι μέσα
σ' ενα. «γκ,έττο». 'Εκεί μέσα, δ
σοι δ:,αιμ,ένουν, έ.θελο-;τι κ.ά εγ
κ.λειστο: 'Χ.ι αύτοί στόν κόJ',1,Ο
τ.ους, ά.ντι.λα.μοά.·;οντα.ι τό λιεςιλό
γιο -ης 'Εκrκ.λησίας, ,μά γιά τί;
διαιαοχιl'Χιες yενιεες είνα.ι θιλ,6ερό
ΚΙαΙt έιστερηίμένο νοήμα.τος.
Μεpt'Χοί της 'F1κ:κλη,σία.ς -εύχα.
ριιστοϋvταιι μαmιyώ-;οΥ'Wς
τόν
ΚJόσμο γι«τι είνα.ι τόσο &.μα..ρτω-

λος κα.ί δεν ά,ντα.ποκρίνετα.ι στο
α.χρονο Εύαγγέλιο. Δέν νομίζ'Jυν
&τι θχ επρ,επε 'irJ. έξετάσουv γ:ά.
πο:ό λόγο ό σύγχρονο; κόσμος
δέν κα.τανοεί τ�, τ ρuστιαΨ.κή
πίιστη στο λεκτικό της κ.:χ,ί την
παρα1&οσια.χή της μορψή. Δέ:; τό
ΎΡ,τα.λ1α.6α.ί V'JιJV. "Ειπί τό:σους :χ,ί
ωνες ή έικκλη-σία. -καιτείιχ,ε μιά, Οέ
ση α.ύ'θεντίας, ύπα.γορεύοντας στόν
κ..όσμο το πρέ.πον. Μον0ιλογσσσε.
Διάτι σrοον δμιλοϋντα. ά.πό -οϋ
α.μ,6ωνο; δέν τίθεντα.� έρω1τήσε:ς,
πολύ λιγώτερο ά.ντιρρήρε:ς. "'Ε
μοιαιζε ν,ά λέγη: <Ο Χρ:ιστια.vι
σιμός εί1 α.ι α.ύτός. Θά τόν δz.χθη
τε ή οέν θά. τόν δειχθηrcε. Κα.ί τώ
ρα. φαίν.ετα,ι οτι ενα. α.ύξα.νόιμνο
μέρος του λαού δια.λέγει τή·; μή
&ποιδσχή κ,α,ί την άιποχή. 'Έτσ(
τό χάισμα. έδημιουρyή,θψ.ε. Γιά
νά yε,ψυρωΗη, χρειάζετσ.ι 1ορωτο6ουιλ(α της ίδι�ς της ΈχΧλψ,(ΙΧς,
,J,
'
"
ομ,ως,
,u'i::'εν εινα.ι πα.pα.,1 ό ποια.,
σrκω�σμένη γιά. ,διά.λοyο μ,z -:ον
'Χ.όσμο, δiν ξέρει τήν τεχνική :Qϋ
διοολόγο,υ. κα.ί έπι πlλέον τόν φο6-iτα.ι, οιόιτι μειονεκ.tεί. Άλλά,
έα:ν ή Έ1κ:κλη,σία δlέν έίΠιδ:ώξη,
διάιλοyο, θά, χ,αταστη περισ:σό-:�ρο
&.τι:χ.ίριασrtη στήν έιπσχή, μ,:χς, έ
νιj'>, στην πρα.γμα.τι>κότηrτα., δ κό
σ�μος εχιει την &νά.ιyικη της, δ::δο
μ;ένοο άτι, πα.ρά, τάς προόδους
της τεχνολογLα.ς, πα.ραμέJναυγ έΤ

,ο·;
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ρωτήιμιαrtα. ά.να.πά.ντψα. yιά. τον
σκεπτόμ;ενο α.νθpωmο. Τό πpό6λημα. εγκ.ειτα.ι στήν ίκ.α.νότr;τα.
1
της Έκ.λησία,ς
κ.α.ί τήν δ:-άθεση
,
νά κ.ατ. α.-;ο-ήση τον κόσμο κ.α.ί τήν
τοπο:θέη1σί του ενα.ντι των α,
ξιων.
Ή εκ:κ.λ 1σία. όψεί'λει νά πα•Jση
νά θεωpιη τον κόσμο ώς ε,γιy., ε
χθρό, πού πpέ.πει νά κ.α,τα.τρο-;τώ�
ση η vά. πα.pα.μιερίση. ''Εν?.ς
yν-ήσιος δ:ά.λογ ος άmα.ιτεί δ,:ά.θε
σ-η ν' α.κούσης, οχι 1.1,ό·ιο νά μ:
λάς εσύ. Ή εΥ.Υvλψία. όψείλει γ'
άικούση τον γ.,ό,σμο μ;ετά προσο
χής. Το εwχ.λφια.στ,'Κ() οLκ.')δό�
μημα. είνα.ι tκ.τός μόlδα,ς, φυσ,
κως, όρyα.νωτικ.ως, ίJΙεωpΎ)'tί,Κ.ώς.
Πρέπει γά, συyχρον:σθιη. Ίδίως
πρέπει γ' α,πο-κ.τφη ¾ά."Όι mού του
λείιπει έ,μφα.ντικ,άι: τήν ά.yά.ιπη.
Άπό το α!λλο μέρος, κ,α.ί ό κό
σμος δφεLλε, ν' α.κροα..σ,θη -.ης
'Fιχ.Κ1λφία.ς. Διότι, π:φ' δλα. της
,σφά)λt.Lα.τα., εχ1ει ά.γ�ω·ιισθη
τά
ά
1
1:ά. ν. προr.α.τεύ1ση τίς πνευμα.
τ�'Χ�ς ρίζες ταυ δυιτικ ,ου μα.ς πο
λιτισμ�. Για. νά ύπά.ρξη εγτιμος
διάλογ ος, πpέ..�;ει νά πέσουrι τά
προσωπεία.. Έμείς της Έκ.wλη
σία.ς α.ς θυιμηθοϋμ,ε τό ιεΙπιγp:ι.μ
μα. του "Α yyλου ποι ψαυ Υvα.ί φι
λοσόφου Κ6λεpιτζς, δ δποίος εΙ
χε πη: «ΑιΊτός πού ά.γα.πά.ε:
'tOY Χριστιs1-·1ισμό πιο πολ1; α.
πό τήν α.λήθε:α., θά. κα.τα.·ιτ·ftση
σύvτομα. νά. ά,γα.π-z το δ�γ,μ:χ, ιο�
π·ό πολύ σ,πό τόγ Χpιστ:α.·1:σμο
•,.ι,α.ί στο τέλος ΟΞ'Ι θ' &γα.π:i 11.α.
pά τον έα.υτό τcυ».
Ή Μόνικα. Φcρλονγκ. εθεσε το
ζήτημα. κ.τυπητά.: ,<' Α νσ.�εσα. σ,π'
τή·ι πψά.ξενη, έξα.mλωμένη κ.α.t
ε.pύζου1σα. μα,ζ.α.. των. Έκ.κ.λφιων,

μέ τ+,ν ά.ποπvιΜικ.ή της στε·ι6τη
τα., τήν αμάιθεια., τήν άνα.�σθηr;,ία.,
τήν θλα.κ.εία. κα.ί τον φόβο τους
yιά. τίς σλσθήσεις κ.α.ί τήν iλή
θεια., διαnφίνω μιά.ν tί.:Αλη 'Εα.κ.λη
σία έν πορεί q.. στόν κ.ό:Jiμο, πού θ�ά.
είνα. 1 πρα.yμα.τικιά. Χpιστια.·ι•,κή�,.
" πα.- - η" α.;
, ξ εχνουμε
"Α ς μην
ρα.δεχθου,με -- &τι στον σημc:ρ:
1
νό κό.σ1μο όπάψχει πλη'θος &:νΙθpώ
πων ιιοού συyκ.ι νουιι-cα.ι &.ιπό τό·ι
λόiyο του Θεου· εύρί,σκ.οντα.ι ε·ιτός
κα.ί εκ.τος τιίJν !έκ¾λη,σ:ων' μετα..
ξύ των Χρ:•σ τι,α.-νων κ.α.ί τω·ι μή
Χριστια.νωι. ΕΙν,;ι,ι α.νθρωιπο: κα.
λης θελή1:1ε,ως, μ;ε ζω,ηpό ε�ο,:χ
φέρον, οχι πpωτ:χ,ρχ,κ.ά γιά. τή'ι
δ1κ.ή τους σωτηρ, ία., μά. y:ά 't'YjY
•ευημερία. της α.ν1θpώιπινης φυ,λης
-κ.αί yιά το μ,έλλον της. Άτενί
ζοt;γ προς ε·;α. νέα. πολιτισ,μb έπί
πλα.νηrtιΧης 6:wεως. Αυτός ό νέ
ος πολιτι,ση..ι,ός θά ε.λιθη μόνο-ι μέ
σψ του θα.να.του των πpο-ηyω,μ,έ
νων «θρ σκ.ωτ�κ.ων» πολ:τισμων,
Χρ�,;,, τια.νtΥ.ο•ϋ, Ίνδ�κου, Μουσουλ
μα.νtΧοϋ η Βουδδιστιχοϋ. 'Αλ'Ί-σ.
δ πολι-τισμός α.ύτός f}ά yε·ηη,θη
νeκpός, πλήν ειά.ν δισ.τη,pη,θ,::;υ·ι
κα.ί έκφρα.σθαυν νω17ώ. &λες ot βα..
θύτε.ρ,ες ά.ξίες κ,;ι,ί &-λή1θειες ιiπο
του &.mωτέραυ ίστοpιΧΟU παρελ
θόντος τοιυ &νθρώπου εω; σήϊ,Ι,ε
pα.-.
Φυσ:κά., δΞν uπά.pχει έγγύησ:ς
δτι α.ύτός δ τωλιτ:σμό; Οχ εJ,θη.
Π:θ1α'ιδ,ν, μα.λ:•στα.- πιθα.νώ.:α.τcν,
πpοτοϋ 0λθη, νά Ξξαψχ.ν:σr; ,όν
έα.'Jτόν της ή &ν,θpώστ::νη ψJ):η
t1.
\
με' πυpην:0,.ι,ες
η.,, με\ μ?, _ιυt:.,ομυΞς
'
.
, l
, ..,,
,
ως
Y..OV λ:μον η κ.αι ιcπιδηrμες
συνέπεια. του ύπεpmληιθυσμου, η
με δηλψηpία.q, της βιcσφ:Χίpας,
άπό τήν δποiα.v ή ζωή έξχpw.τα.ι.
•

V'
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Ή α:rοοcpαισ�στι.κγ, tκλογή, την ό
ιποί.α.ν ή Άνθρωπ&τ: ς Χα.ί εκα-:πον
ι�,:οομοv
..
(J.,ντ:μετωπι
:1.
'ζει, εινα.: ση>μερα πrερισσ6τερο 7tα.pά.. ,ποτέ εγ
γύς. 'Επαληθεύει ή Β:6λ�κη
προοψορά: «Θέτω ενώιπι6ν σα.ς
φρον την ζωιήν κα.ί τον θά.να.
τον- ΘΚΙλ!eξα.τε».
Τ

'

***
Αυτη είνα.ι μ:ά.. συναπτικη εκ
Θ,εσις των δμιλιών μου. Ό τύπος
κα.ί ή τ·qλ,εόρα.σις ε·>υψα..ν αρκε
τά.. σχbλια.. Κα.l ύ,πηρξαν ερωιτή
σεις πρός τήν κα.τεύ�υνσι τών πα.
ρα.δοσια."ΧιώΥ Χρ:στια.νικών δοξα
σιών, οΠΙως ή πα.ρθενογένzσις, δ
ύ>περφυισικός χα.pα.
. κ
, τηρ του '] η- �,1 ::ρυσι.ιχ.η. ανα..στα.σις,
, '
�,1 μετα.'
σου,
θά..να.τον ζωf. κ..ά.
Ε'ί·�α..ι ά.,λήθεια. δτι ιποιλλοί ;ο
μίζουν δτι δ Χρ:στια.νισμός 'j,ΙJVί
στατα.ι κυρίως στίς �ίστε:ς χύτες
επί μετωρυσι κών θεμά.'των. Ώσ
�όΙσο, το γεrονό; ε!να.ι δτι [να.ς
α.ύξαvόiμεvος ά.ρ:1θμός Χριστια,νών
διχνοψών εγκα.τα.λείιποον' στον
α.ίώ·ια. ,μιας, τίς π�στεις α.ύτές η
τίς εκ. ρά,ζουv α.λλιώτικα.. Βέ6α.:α., πο•λλσί α.πό τον λα.ο έpω
τουν, εά..v πpόΥ.ε:ται yά,. εyκ.α.τα.
λειφθουΥ οί πα.ρα.δοσια.κές πί
στεις, τί θ' άntομεiνη ά.πο τον
Χρ:1-:πια.vισιμό. Ή α.πά:vτησ:ς εί·ια.:
δτι δ Χρ: τ:α.vισμό; δέv είνα.: μία
σύ·�οψις άλαιθήτου yvώ1::rεως, άλ
λ� εvα,ς δρόμος ζωης. υΟτα.·ι αί
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μη α.πα.ρα.ίτηrτοι σήμερα, ά.πο
σχειυα,ί των α.ίώνων &ιπορριψθσυν,
.J..,1 ουσια.στ:κη
,
' πο-ρεια. θ.σ. εινα.ι κ::χ.θα.ρώτερη.
Ό άνθρωπος ζη διά.. της πί
στ<εως, οχι δ:ά. της γνώσεως.
Στο� Χρ:στια.vαό ,δρόμο 6ασ:κόν
ε!να.ι το σύμι6ολοv του Στα.υpοϋ.
Κηρύσσει το μήνυ,μια., εστω ·ι.::χ.ί
χωρίς λέξεις. Ό Ί ηισοuς μaς ε
δίοα.ξε οχι μόνον τον τρόπο της
ζωης, ά.9-λά.. ·ι.α.ί ταυ θα.νά.του.
Ί

Τ

υΕν,:χ,ς άνθlρωιπος δέv θά.. ειπρε
πε νά.. εvθα..ρpύvετα.ι νά.. yίνη
Χριστιανός μόνον ά:πό προ::rδοκία.
Χέpiδους
ζωή
μιετά.. θάνα
τον. Ό &Jλ-ηθινός :Χ:ριαι:ανός μ.::χ.
θια.:\ιει κ.αiθη,μερινά.. νά Ιέ.yκ::χ.τα.
λείπη τή,ι υδιοτέ.λ�ια. Χ
, α.ί νσ. ζη
ψιλάλληιλα., χιωρίς κα.v νά. νοιά.
ζετα.: vά.. τιτλισψορητα.ι Χριστια
νός.

στη

η

Ό Χριστι::χ.νι-κ,ός δρό'μος
c,εv
ε!να.ι ευ-κολος. Κα.ί δ ά.ιληθ:νός
Χριστιανός δέν ε'Λδια.ψέρετα.ι για
την rπροσωπ�Χή του σωιτηρία.., ά.λ
λά.. γιά.. τfιν σωτηρία. της ά.'Ι'θpώ
πινης ψυλης. Ή iνθρώrπινη :ρυ-
λή θά.. εχη πάνω στον πλα.νήτη
μα.ς ενα. άξιο μέλλον, εάν ΕΠ7,p
"/,'Υjς α.pι'Gμός ά.νθρώπων κάιμουν
Δ:ιδάσrχα.λό τeιυς τον Χρι,στό, εr
κα.τα.λ1ε!ποντα.ς την
1ιδ:οτιλ�ια.
κα.ί ζώ·ιτα.ς γιά.. τούς συνα.·ιθpώ
πους των. Αυτό είναι, στον πυ
pηνα. του, το Χρ:σrτια..νικό μή
Ίυμα...
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ο ΧΡΙΣΤΟΣ /(/4/ το /(/1,ΜΑ
Τοϋ • Αμερικανοu συγγραφέως
G. F. Penn - Anthony
Πρίv μεpιι<ιά. χ_ρόvια. είχα. [να.v
έvδ•.α.φέ.ροvτσ, δ:άJλογο. Ό συ,ο
μιλητής μου όπεστήpι ε &τ:: ·ή
θε<ωpία. του Κά.pμ?. είvα.ι δλω�
άισυμοίοοοστη προς -cήv Χρ:κ;�:α.
νιY.Yj διδαισκ.α.λία.· δτ: δ Θεός τfι;
• γ6.:n::ης είvα.: πά.ρα. πολύ μα.
κφυcι: άιπό έικείvη τήv ψυχρή,
συyκίv τΥ/, κ.7νί α.vελέ τη θεότη
τα. πού έθέια-πι01ε τό Κάρμα,· δτ: ·ή
οιΙοοοσχα.λία. του Χριστού κα.ί τά.
θα.ύμ7,-α. πού έ.πz.τέλεσε ά,yα.-pέ
πουv τήv ιμηχα.vικ.ή, α.ψυιχ_rι κα.ί
μοιρα.ία. Κα.ρμική Θιεωρ:α.. Τό
Κάιρμα., �λεγε, ά,ρvείτα.ι κ.i;θε
έlλ,πίοα., κ.ά.θε &.γά:π , κ.άJθε zλεcς,
στο ά,vσ:πόι· ευκ.το της λε:τουργία.ς
του. Όιδηγεί σ· ενα.v &πέιί ,,:δα.
cρ:χ.τα.λισμό, δ δποίος ύπο-ιομεvε:
κ.άιf}ε πpοισ'Πάιθε::r., δτα.-ι ή Κα.ρ
μ-κ.ή «δικχ:οΟ"JVη» είvα.ι ά.λ•ίγι
στrι Υ,?.ί 0EV λογα.p:άJζει τίς άου
yσ,:,ι:ες της α:ιΟpώπι vης ψυχij;.
• κ6μrι ελεγε δ·:ι μ.:ά. τέ-ο: α. θε
ωρ[α., που χρvείτα.: τό ελεο; τvυ
Θεου, θά. μ,πορουσε 'ΙιΧ. χα.ρ:r.κ-:r;
ρ:σθη κα.ί 6λάσφη η.
Έμένα., ποτέ δέ ι μου φά·η:κ.ε
δτ, ή δ:δα.σκα.λία. ·η ή ζωή -;:ου
Χριστου δδηγουv στήν α.πόκ.ρουσι
της Κα.pμ:,χης θεωρίας η δτ: ή
ά,ντUλη :ς 1Όεpί Θεου της Ά γά.
πηις ερχετα.ι σέ τέλεια. ά:1-ωεσι
μέ τήv αυστηρή απ,α.,ί-;:φη τη;
Κ-7.pμικης α.ίτιότητος. Πρέπει,
κ.α.τά. τή γνώμη μου, vά. έμψλο
χωρη πα.ρεξήιγησις η σύγχυσ-ις.

σ.

1

Ή σι:Jζήτφίς μα.ς έκ.άιλυψε -pείς
ο'ια.δοχικ.ές cράισ�ις: τή'ι θ'εωpία,
-cήv δ:δα.σκ.χλία., τήν πpα.κ.τ:y;r,.
Τό σχημ, α. (Χ)t)το ιθ' σ..Υ.ολου1θiσω
στο α.ρθρο -cοϋτο.
Σχετι-κά ,μέ τήν &εωρία.: Πως
εΙνα.: δυ�Ι'α.τόv δ Θεός της α.πε:?ης
ά.γάπης, δ συyχωρων ,χ,α.ί έ.λεή
μωv Θεός, δ Θεός δ ά.ποολέπωv
στήν σωτηpί'α της Άvθρωιπό-τη
τος, vά. ,συμοιοά.ζετα.ι μέ το Κιz r, 
μ,α., πού έ.κ της f>ύ,πως τώv π;-,α.
γμσ. ωv α.'ΠΟ'ι.,λείει -cήν συγχώρφι
χα.ί τό ελεο;; ΊΌ Κά,ρμ.α., Χ7.tά.
τήv άποψι του ,φίλου μ,ου, έκ.:ρρά
ζε: -;:ίς θολές σ,vtιλήψ�ις -;:ων
πρώτων πολι τισμω·ι των ά.φώτι
στων ανθρώπων. 'Αλλά. τό-ι νό
μο «ό :ρ θcι:,λιμόv &,ιτί όφθcι:λ,μου χ,zί
όοόντα ±v:ί eιο6-ιτο�» 5:ιτ:κ.7.τέ
στησε δ v6 μος τη; θΞίΧς &.γάιπης.
έπο:ιέ,'!ως: ά.πεγύμνωσz τή·ι f!εω
ρ:α του Κάρμα. χ,zί τήv -±πiρρ:
ψε :Jτό•ι σκουπιδο-σωpό τi); Ψ' λ,:;
σο-ρΙ α.ς !
Ώp7,:α. ρητορ:κή, &.λλά. μΞ ά.
φετηpί-7, τήv α.y·ιο:'J, τοϋ πzρ:ε
χο:1fνο•J του Κη:1,:χου -ιόι,J..Οcι.
Κα.ί πρώτα. - πpώτ?., τί θά. πη
ν ό μ, ο ς; Είνα.ι ·ή 01',<,έσι α.ίτί
α.ς -κα.l ά.πο-:ελtσμcι:τος. 'Η σχέσ·ς
α.ύτή όπά.ρχε: σ· δλη τήν εy,ταισι
τη; έκδηλωμένΥ; --ωης, σz "Ι.ά
θε επlπΞδο, &πό τή'Ι Ε'Ιέpγιεια. ιέχρ: -ο' υ"Ψ ι:J1το πνω:,ι,z
- . ...,τη
" , :ρυσική ζιωή τοϋ ά.νθpώΙΠου, δ νόμος
εχει &.πα.στολή v?ι. περιοpίζη τίς
1

ο
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ

Πpοθέσεtς το::,i α,τόμου μέ.<1α, ΟΞ
ώp:σ�μένzς Κ/Χ:ευθύνσεις κ.αί πλο.ί
σι,α,, 11:ρός τον σκοοtlό ·δ,αιτηpήσε
ως μ:α,ς ε11:ι1θ:)ψ.. της %0lVW'Ιικη;
χατιχaτ�ά!σΞιις. Οί νqμο: α.υτc.ιί
δ:rιJψέρουγ κατά έιποχή κα.ί τ611:ο.
'\κόμη κα.ί στή·ι ιοια έπαχή κιχι
στον ϊδιο τόπο συι-uοαίνε: ή Κ/Jtνω
νία.. ι• σ. τροποτ.:οιη τού; vόμοι..ς.
Στο κ.οσμ,κό, ομως, η φυσικό c
πίπεδο έν γένει δc-ι π-ι.ρα,τηpεί
τα.ι τcτο:α. ά,συμ:ρωνία.. Ό ·ιόμ ο:;
.εΙναι &ναιλλeιίωτο;, ήθι�κά.. v•'ιδέ
τερος. Ί1φί::;ιτατα.ι γ:ά. νά.. ρυθμί
ζη τίς σχέ:JΙι Ξις, α.σχετα. α.πό :rι-ι
κ.ιχλω
1 !σύνη> η «κ.αχιωισύ·ιψ -ου
ά.τόμου1 l\ιlέ τ·r,; α.νc1δο στή Ι cξε
λ�Υ--"'t κ+, -Λίμ¼Χι:<, ό α:νθωrπο; cκ
δ ,λι(}νΞι δλοέια κrι..ί ,μΞγαιύτ.zpη
δpασ--ηριό:η,τα EU"('ΞVt χ.ή, ότ-6τε,
Μσε• της σχέσΞως ορά.σεω; κχί
ά.ν'tιδρά.:;: ε,ως, αlτ.1�.:; κ•ιχί άm:οτ.Ξ
λcσμα::ος, άιr-οΥ.τά ό ίδ.ος ΠΞΟισ
σόtτεpη κα..ί 15α.θJτιΞpΎ1 ΠΞLpα.. Αύ
τΎ/ ή 11:είρΙJ. μετσ.,οά.,) λεται σz κίνητρο νέ.rι:; σpά.Ι:ΤΞW:;, 'Ιέ7:; rιι:.ας
πού θά, ψέpη πψσ.,.,cpω .:Χ,ΠΟ·':ΞΙ έ' σμ;ΙJ.τα. 'Έτ:;ι. πλατα.'/Ο'J'Ι ο-ί δ
ριιζοιτες της πΞ'p7ς 1 ή σu/ΞtΟΎ,
σ.ΙJ.ΥΥ) ά.νάn:-υς:ς Υ.1..ί ή ήθ.ΥνΥ/ ·ή
)ιχ.ωσις. Εί 1α. σα.+ :ς δτ· δ:ι ύ
πάJpχΞι κά;πο-:ΙJ. μ-ηχα:ιική 7tϊ: ο
κρατ:α, ά.:ρου ό ίδιος ό α..ιθ?ω
πο:; γ:νετrιι ριιθμ:,:1,τής της ίο:Υi/:;
του συρ:ον. Καί το Κάpμ,α, CC Ι
είνα: τυ:ρ) ά, καί μη,χα.ν.κά.. 7(:·0κpα:.χό. Συιδcει μόνοι την 7ί-.:ι..
μz το ά1ποτέλε:1μα, την πpω,ο
ΟΟ'Jλία μ� τ rι ι συνcπεια. Ήθ κά..
εfνα..ι ουδέτερο. Ή ήθ:κή πηψ
ο:χ,ι•ιzι κσ..τά τήι έξελικ.τ.κ.ή μ7ς
πορεί-ΙΧ, ,ειiδ:,κά.. ο,ΙΧ'Ι, στά. πεδ α
της πνευματι;ι:rjς ά.ν-χ,πτύ'ξεως, ή
ύιrοεύ!θυ·νη εκλογ ή μα.ς γίνετα,: cυ•

1

1
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ΚΑΡΜΑ

V<lψκόζ ιπ:αρά.,γ ων σε μιά. δράι:;ι
δλοένα. •,<Jα.ί π:ό πολύ α..u"'οδιευ9υ
·,ομενη κ1.ί σκ6πιι,.ιη. Τότε ή α..ί
τί1ΙΧ γίνzται περισι:;ό'tεpο ση 7.. 'ι:ι
κ.+,. '.Αλ:λά τό Κάfψσ., δ έ ν εί
να..ι ίιτία..· ή ) ΙJ.ίΧΎ1 '. ιτίληψις :πε
p,ί άJμοι6ων κα..ί ποινωv,
κ.rι,ί ιπερί ΟUI/ΙΧτόπ·ιιτο:;
η σ yyνιίψης, είνα.ι έ.σ':ρ
Το Κ6..pμα ουτε σώζε:, ουτε κ1α
τα1δ,:,χ,οοζει, δ1εν 'tψωρετ, οϋτε ά.
μεί6ει. Έπομι:.νως το νά άιπ�δί
αω,1.1,ε στο Κά.ρ,.17. ά.νελέητο π·,ευ
μα. είν7,: δί:χως εν-ιοισ.,. Κατά..
ίδια.. ) ογ;: κ:ή,, θά.. ιμmορουσε κ,:ι:
νά.. μαι:πιγι�ση -όν νόμο της cσ.
Έ·ιιίJ ΟΙμω: cό Κά..pμ1 δsν πΙJ.
ροψύνzι οϋτε κ.α.ί ά..ναχα:τ · ει
τήγ α•σι-ι...ηΙ:;'Υj τ.ρω,:οΌουλιων, βε
βαίως συσ;<:Ξ,ιζε: τ�::, δpάισει::, με
τά.. &-ποτε) iσμ.ι.τά το..,::,.
Βά.σει όλω·ι αυτών, 6πεσ;:·/1 ρ:
Εσ, ί\τι εί /7 ι ά6άσ.ψ, κ.1.ί πα.ρά.
) ayo ι· σ. θεωρη
, :cι,ι το Κά.p 1 :χ.. ώς
άσJ·.10 6α:πο προς τήν Χpιγια
ν χή διδ7:σr.αλ.1. η ηί bιά.,:J1:ρη1.ιο
γ:,ά. τόν Θεό :rι =. άιγά.π '6, τr;} f
λέους, της συγγνώμης. Εί•ια: ά
πιλιί)ς ενας ιόμος,
όπως τrι ::.
θcρ1ιό· τη,το;, τcυ ψω,:ός, του r,
χoJ, του μιχγ ιr,τ:,σψ;υ. 'Ω; ποός
-όι Θzό του μzγ7,λuυ έ.λ�ους, ,η=.
σο:ρ:α..ς κα.ί τη: iγά•πΎjς, γ::ιτ. ,,ά,
μήι δcχθουμ: δτι ά,p.6ώ; έχ:ι
θ:σει εn γΞνικό ι· ό,.ιο, CΠ7',οr
θω-ι κό, έκ1t:ι.. ·.δευτ�χο ;ι7ί τε} ι-κχ
έ�ευγεν.1σt.:κό; .lιδσ.,:;κ.ό,JJ:θ,1 ν'
σ.ποφεύγWΙΙ-1JΞ το Κ:>'JΚΟ / όγψ ϊ:W /
cιδυ'Ιηpω• 1 του ά,ΠCtΞ/ εσ,:.ιά-ω / Υαί
κα.τ7,λήyει νά.. το άποφzύγιι.1.ψε, δtό'
τι το καλό κα.θ,στ:χ,τ1..ι πε::ι σ:16τερο έιπ.θυμη,τό κ,α,,θ' Ε7'J�ό. Ί'ό
Κά.ρμα. δέι ά.ξιώνει ά cέλε:ωτη
1
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δακιμwία, ι�οιρ:J<λα:ιpΞία &.νέλ:π::
δη κ:χ.ί χαύ·ιη, διότι ε[·ηι τeι
διαβατ�ρ,:ο προς τό πνευιμχτ:'Χο
&νέοαισμα, ϋπσυ 1δ α:ιθρωπος μα
θα.ίvιΞι - ϊσως καί μέlσφ τοϋ
σκληροϋ δρό(μου τοϋ πό,ιου '/4.Χί
της &,ντχποδό-σεως - νά κχ�ευ
θύ' νη τίς rπρω.:οβουλίες του, προς
τήν ά.ν:δ:ο,έλ�ε:α. κα.ί τ'Υ'tν άyά.πη.
ΊΌ Κά.p,μα, ετναι οργα.νο τοϋ Θ,zοϋ
"/Jα.ι μόνον ι�ιά. σψ�βλή ά.ποψις
θά. τά. έΒεώρει &ισυΊJ,6ί6α.στα. μετα
ξύ των.
'Q; προς τήν διδα..σχια,λία., δτχ'Ι
Κά.pμχ ά,γτιι,uΞ.τωιπ: εται σα.
ψώς, ,δ,έy ε[νχι σέ α,γτίθ1 ιΞ1σι οχι
μJέ τον Χριστυαv:.σμό, ώλλiι., μέ δ
ποιαδήπο-ε θρφ,χ.Ξία.. Ή δ:-οα
σκα.λία. τοϋ Χρι:1τοϋ, δπως κα.ί
καJ�ενος Μεγάλου έΙχιταιδ�υτοϋ,
δ:ιιευJθιύινετα.ι στο νά. έμ1t1'Ιεύση όρ
θές πpωιτοοe;υ,λίες, οα.θείς Π'IΕU
μα,τι'ΧΟύς προσ:χ.να.τολισμούς, μi
τήν στέρεη
δια.οε6α.ίωσι δτι Θα.
�
λά.ο!'Jυ,ν τήν άντα.μο:6ή τω'/. Οί
'Κ!α}λες πρωτο6συλίες συνδέον,αι
έκ της φύσεως των Π?α."fΙμά.'tω·ι
μέ εύεργειτικά. &.ποτΞλέσμχτα,, ή
τοι μέ τον φυσ:•κο νόμο. Ή λα.ϊ
χ.ή &.ντίλη'.j!ι; θεωρεί τά εγκό
σψα. εύψyετήμ� τα, δπω; τη·ι εύ
ποpί7. κχί τή'Ι α.νεσ: η τή·ι οιχ.ονομ�κή ωσψχ
'
' τ:χ.' μ!'J'Ι!Χ
, 'λε:α, ως
",φιτήρια. περί «&.μο:6ών» y:ά ,ίς
καιΗς πρωιτοοωλίες τοϋ παpελ1Βόντο;. Ή yα.λ+μη τοϋ νο:3, ή
πνευμα.τι'Υ.ή ηρεμία., ή μακ:ψ:6της της ψυrχης - α.ύτά, τά &.λη
θινά. έπιτεύ1γ1μ:χ.τα συχνά θεωρ!'Jϋν
τα.ι πολύ άιψΥjρημένα κα.ί ά.σύλλη
πτα., ωστε νά. θεωροϋντα.ι ώς
ευλογία. κερΙδι�ένη. Δυσ ιόητη γιά
τήν λα.ϊκή ά:ιτ ίληψι ε[να.ι 'Υ.:Χί ή
συιμ6ουλή τοϋ Χρ:ιστοϋ: «Ζ r; τεί-
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τε πρώτον την Ο%σιλεία.ν το-3 Θε
οϋ κ:Χί τήν δικα.ιοσύνη�ν Αύτcϋ,
καί -cα.ϋτα. πά.v-ι;α. προστεΙΘ-ήσονται
ύμίνι>> (Μα..τθ. 6: 33) .
Μολατα.ϋτα., άν κι.χ.ί πα.ρά. το
δτι το Κά.ρμ,:Χ αέν εό,ρί,σχιεταιι σέ
ά.ντίlθΙεισι ·μέ καμ,μία. θρψ,χ,εία.,
ή λαϊκή ά·ιτίληψι, &:roo έ σψαιλ
μέ.νη τοποθέ-φι, θεωρεί μερ:α,ές
δ:δα,�κα.λίlες ώς α.ντιφα.τικiς, εί
δ:rχ.ά. ώς πρός τήν «κα.ρψκ.ή δι
«καρμ:m
και:οσύνη » κα.ί
τά.
χρέη,». "Ας δοuμε.
Ή «δικα. ο�νη» συνδέετα.ι μέ
ενα «διιχ,οοστήν» , μέ μιά. πρωτο
τ'ό
ΌΟ'J'Αl!Χ «-χ.pίl�Ξως». ' λλά,
Κ:i-pμα, αrοω; εί'πιψε, δεν ά.πο,
τελεί πρωτοοουλία:ι. " ί'η,, cέν
ύπά.ρχε: α.ύτό π::ιύ λέy!'Jυν «κ.αρ
μ:01-.ή διχ.α..ιοσύ·ιη». Ύπστi10ΙΞ-cα.ι 8τι α.•Jτή ή ά:,ι,ύπα..ρκτη «καρμ�κή
δικιχ:οσύνη» είν;ι,ι -σ.J- Ά-ή, &:ιέν
δοτη, α,:;πλ,7,χ-ιη. Άδ�ά,ψcιpο πό
σος Χα.:ρος θά, περάιση, -ή πο:vή
γιά το ΧW'/JO θά. ε.χ.τι&η, καλ τό
Κάιρμα.. Ιθά, έπιολέψη ωστε ή εκ
τ:σ:ς νά. z[ν•:χ.: πλήρης, πληγμχ
&.νrι-ί π1λή"(Ιματος. Μ:ά. &.yα..θή δρά
σις ε.πί Γης θά, λιά!οη π,ν «κα.ρ:μι
ύτη ή
ΚΎ/ ά.μοιβή » εmί Γης!
στρεολωμένη ΠΞpί Κάιρμα.. λαϊ
κή α. •,τί?,, η,yις ε[ναι Π:)ύ θ,Ξ
ωpείτα: &ισ1 ψοί6α.στη μέ τίς
δ:δ:χισκα.λίες :ου Χριστοϋ. Κα.ί
δ φiλ�!'Jς μ?� ύπε 1ιθ'ύ,μ:σε τήν πα
ρχβολή του κυρίου -cοϋ αμπzλώ
νος ( iwθ. 20: 1-6) , δ δπ::ιίος
δ:έταξε νά. ά.μ,�ίψουν έξ ισου τ:;ύς
έρy&.�τα..;, ασχέτως zάν έργά.σθη
κα.ν λίγες η πψι�σσό,zρες ώ?ες.
Rε6:χ.ίως αιί πα.ρα.6ολ,α..ί των Εuα.y
-Υ,Ξλίων έπιΟΙέχοr.α.ι πολλές έρμη
νzίες. Ή ερμηνεία.. :οϋ ψίλου μeιυ
ηθeλε νά. δείξη &τι ή δικα,:οσύ,\ιη
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του Θεου διεν· ή'tα.ν ή α.υστηpή ά.
ν,α:λαyία., ή μα.θrημα,τι·κ:ή ά,χ,ρ(6ιεια,
δ1tως εΤνα.ι ή Κιαρμ:Χή δ:-καιο
σύνη. Οί ερ"('ά.τα.ι του ά.μ..πελω
νος Ηα.6α.ν ολοι από εvα. οη νά.
ριον, EYW μερικοί έpyά.'σθηκ,Χ'Ι α
ΠΟ το πρω"t κα.ί &.λλο: επιχ,σαv
δουλειά. Χ«τά. το ά.πό"('ευιμα.. Έά.ν
μελετηιθij α.υτή ή παρα6ΟΙΑή. θα.
κα.τα.λήξη νά. ενισχύισηι τή'i θεω�
ρ-Lα. τοιϋ Κά.ρ,μα. Δ:ό,τ: το νόημά
της οέν εrνα.ι στην &.ξία. του οη -ια
ρίου, ά.λλά. στήν ε,χ,τίμησι τ·ης έp
"('ωσία.ς των ερyα,των. Είvα.ι σr;
μαντιιχ.οί εν ιπpΟ"',<.ε�μένφ οί στί
χοι 2, 4 κ.α.ί 7 της πt7-ιpα,6ολης.
Ό κ:ύρ:ος του αιμπελώνος είχε
συ:μψωνrήι:,ει μέ τούς πρώτους δτι
θιά. είρyάJζοvτο δλη, τήν ήμέ.ρα ιχ.·;τί
ένός δηιv,α.ρίου, γι' α.υτό χ,α.ί δτα.v
i pα.v την
πα.ραποvέθηΧαv δτι έπ
. j
ίlοΙια.v αιμοι6ή ιμέ τούς ιέlσ�χάτως
1
τούς ά.πή•;r;;η,σε:
πρασελ'θόιντα.ς,
«Έτα.ϊρ·ε, ουικ αδt¾'ω ,σε· ουχί οη 
vα,ρίου συvεφώνησ:ά.ς μοι; 7.-ΡΟ'Ι
το σόν -χ,αί ϋ-παγε». Ένω με τeιύς
α:λ?-.ους οέν εκ.α.με ρητή συr,.ι,φω
vία. ΈΠΠ'ε νά. πάνε κ.ι:ιλ α.υτοι
στόv άιμπελωνχ ,προς ερyα:1ία·1
καί «δ εάν ή οLκα.ιοv», α,υτ:ό θά.
ελά.μ,6α.ναν. Οί -πρώτοι ερyά:-:7-ι:,
eχοvτα.ς συμ�φωνήσει το ήμεpομί
σθ:ον, δεν 1θά. εοειξα.ν ζηλον, ά
φου δεν θά, εΥvέpδtιζα.ν τiιπο:ε έ
πί πλέον, ενώ οί άλλοι, εξαρτώμε
νοι από την εκ-cίμ,ησ: της έργα, ς "t'WV, θ'α. τ,�1ν προσΞΙ' r.pεpχ-; εν,
σια.
τα.τικά.. 'ϊπηpξε λο:πόν κ,iποιο
μ έ τ p ο 'ί- δικ.οοιοούνης. Το μέ
τρον α.υτό είναι το Κάρμα.. Σε
'Χ,(Χ,θε ΙΠ'εpίπτωσι, aί έ.ρyά.τα,ι ελ
οα.11 το πράγματι ά.νηκον είς αυ
τούς. Δεν ελα.6α.ν ενα. οηνάpιον
γιά. οιιαψορετικό ιποσόν ερyαισίας,

το
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ά.λλά. ε,λrι:fjαγ ολοι τήv ο�κ.α.ιη α,
μοι6ή yιά έργ�ασία. ένός οηνα.pί
ου !
Ώς προς τά. Χα.pμικά χρέη . δ
φί'λος μου ο:ά.λεξε την πα.ρα.60λή του όφειλέτου δούλου (Ματθ.
18: 23-35) , ά.λλά. έπέμιε:•;ε στό·ι
στίχο 27, κα.τά. τον δ,ποίον δ κύ
ριος του δούλοο «aπλα.γ,,<.νι,σθείς,
ά:πέλυσεν αυτόν ΚJα.ί τό οά.νε�ον
αψηκεν α.υτφ,,, ά.ντί γσ, τον πω
λ-ήση προς είσπpα,ξιν τοο δα,νείcυ.
Ή α!ποψίς του- ήτα.ν οτι δ Θιεός εv
t"Ώ ά.γά'Π'Υ,J του δί- αει π,λή·ρη ΠαF-Χ
γρι:ιχρήv των χρεών τήν σ τιyμή
πού θ!ά. ζητήσιη κ.ανείς ελεος κα.1.
συγχώρηισιv- οr;cλrι/&ή, ή είλιχp:
νής συν, τρlΧJή ά.κ.υρώνει τίς έπι
πτώσεις του Κά.ρ,μα..
Δ,εγ φ:θά.νει Υ.ανείς σ' ε να. τέεα.ν
το:ο συμπερα,σμα,
:) ' ε'ξ•ε.,οοση
'
, ,
τ'ο συνολον της 11tα.ρα6ολης κα.ί
οή τούς -στίχους 28-35. Κα.ί πά
λι α.rποlοε:ΙΚ.νύεται οτι παίζει ρό
λο ή π ρ ω τ ο 6 ο υ λ ί α,, ή
δράσις του Wι:ου του χρεώστου. Ό
όφιε:Ιλέτης δουλος, μετά τήv ά
πα.λλr;,γήν το-J από το χρ,έος, ε
πεδίωξε τή•; ·είσπρα.ξι των σι
κ.ων του άιπ-α.:τή'J'εων άπό αλ,λαυς
δούλους κ.α.ί δtά. πpmωrπιΧης Χpα
τήσε.ως, δπόιτε δ κύιpιος παρέοω
σ,ε τον ενα.ντι α,υτου όψειλέτηv
εις τούς 6α.σχvιστιά,ς, εως δτcυ
πιλη ρώση τά. οφειλόμενα. «Δο5λε
πονηρi - τοϋ είπε - π&σα.ν τfιν
όφιειλήν ώ:ρηy..ά., σοι, επεί πα.ρεκ.ά
λεσά.ς με· ουικ εδιει χ,αί σε ελεη
ισχι τον σύ'ι\οου,λόν σου, ώς καί έ
yώ σέ έλέ-ησα ;». 'ΕJ.δώ, ή τ:μω
ρία, του πονηρου δούλου στιερεώ
νει, αντί vά κλονίζΎ,J, τό Κά-pμα.!
Τέλος, ώς προς τήv πpα.κ,τική.
Ό φίλος μου έπtέμιενε επί τσϋ δ-
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τι κάlθi
. ε θε.ραm:ευτικ.ό θαιυμχ του
ου
Ί ησ πα.ρε, 11έ1 ριζε η ιiκ.ύρωνε τη
θεωρία του ίΙ άρ.μιχ.. 'Π αντίληψις
α.υτη ξε.κ.ινάει ά.ιπό τήν mα-ρεξήγrΓ
σι δτι κ.άJΘΙε ασθένεια η 1δο, κ
, ιμ,:χισί'α.
του σώμ, ,α,τος η ά,να.πηρία. εΙ·ια.ι
κα.ρμιικ.η τι:ιωρία. α.πα.γγελθείσα.
από την Κα.ρμική διΚΙα.ιοισύνη. Ει
δ7J\J.Ιε, δμω:;, εω� τώρα. δτι τό
Τ άρμα δεν κ.pίνει, δεν τιμωpεί,
δεν &.ντα.μεί6ει. Συνδέει μόνο·ι
., , με' το' :JJ' ποτεΑεσμα.,
,
χωτ,�1ν αιτ,α.
ρίς νά εί·ια.ι έ ν'εpγω:; ,j,πεύΟυνον
οίίτε y:rά τήν αιτία., οϋτε γ:ά τ�
α.πατέλε<JΙμ,α.. 'Επομένως, τό Οα.υ
μ.α δεν &:κυ. pώνε: τό Κάρμα.. 'Γουνα.ντίον, τό έπι6Ξ6α.ιώνει, 7.ΠΟ
α
' α.πο· : οτι
ει· α.υμα,
κα.ι' το' 0
την
" ψ
να.ι άmοτέ!λε.ομα. μ:&.ς α,ιτί:χς, Ε'Ι
προκ.ε:μένφ της πίστεως. Τοϋτο
πρσκύrπτει σα. έ::;τα,τα. από τά.
ευαιγyελικά. κ:οίμενα.. 'Η προσω
πικότης του -ριστου, η :χ.κτ,,,ο
οολουσα. α.yάιπη Του κ.α.ί τό έν
δια.φέρον Του yιά. τά. συ·ιαν
θρώπ,να. δντ:Χ, ζωογοψ;υσε μiσα.
του; τήν εστία. τfις πίστεως. 'Ο
οα.Ομός της πίστεως �ταν ζ�τ�
μ:Χ &.τομ,:κης των α.ντιδρά.σεω:;.
Κα.ί δ οα.ΙΟμός της πί :1τεως ·ίjταιν
σχετικός μl τό·ι 6:χΟμό τη:, Ο:::ρ:χ
πε(ας. 'Λλλά, σέ κ.ά.Οε περίπτωσι
έγίνετο &να.φ,;,ρά στήν πί:πη.
«'Π πίστις σου σέσωκc σΞ)> (Μ:χ.τΟ.
9: �2) . ,,Ει δύν::ι.σ:χ,: Π.CΤtΞGσ:ι:ι
"\

Τ
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πά'ι'τα. δυ,ν:χτά. τψ πιστεύοντι,>
(Μάρκ. 9 :23), «Πιστεύω Τωριz,
6οή'θει μου τr,j ά,πιστί q.» (Μά.ρκ.
9:24). «Κα..τά. τ11 ν πίιστιν ύμων
yενr1 0ήτιω ύμίν» (Μ:χτ,θ. 9: 29) .
ΊΙ ισχvρή πρωτο6ο-υιλία. της
πCστεως σχr1ιμα.τίζ ει 1μιά διώ,ρυ
γα χάριιτος: τήν κ.α.τευΙθύνει πpός
έκ.είνου; όπέρ τίί)ν δποίων εγένε
το ή πράξις της π(στε1ω;. 'U t
σχ_υρός δυvια.μισμός της πίστεως
φέρνει &vαιπό�:pωy,το άιποτέΙλΞσμα..
Τό Κάρμ.α. τά. συνδέει &�!Jψότψ:ι.
' , '
κα.ι' τα' συσχΞτι'ζ,ει Χ::t.τ α. ΊΧΑΟγί'l.ν. Ό Χpιστός έ.πέσυιpε τήν
προσοχή ε.πί της πίστeω; σl κά
ιΟΙΞ περίπτωσι θα.ύιμ'JJτος. «"ϊπα.
yε κσ.ί ώς ε,πίστωσα:; yενηθήτω
σοι» (Μαιτ:Ο. 8:13). 'Π επί ψJ 'ιCς
&νcι.cρορά εις τήν πί:rτ:ν δi·ι εί
σημαί
ναι συ1μιπ,ω!]λα.τική, &λ�ά
ι
�zι - τό μ ό ν ο ν π':Ιύ δϊινα
τ7,ι νά ση:ια.ίνη - οτι δ Χρ:'Jτό;
δεν κα.τήργr;ι:Jε τό Κάρμα., iλλά.
τό έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ί r, σ ε. ΈΑmνcυσΞ πiστtν "Κιαί δ:ά.
του δυ•17;;1ισ111ου της ίσχυρη:; αυ
τής πρωτοοουλία,; εκα.με τή·ι θε
ραπεία. δυνατrι,
'Ώσ-cε, τό Κάρμα δχι μ6·101
δεν είναι ά:ιτιΟsτ,κό προς τή•ι
iλλά.
Χριστιανική δ:δασκσ.λiα.,
ητο τό ό pγ ,χ:10'1 του ΘΞου, εδιΜ
χθη κ.1.ί έπα.νειλημ,μένως εχpησι
μοποιήΙΟη ύπό του Χριστοϋ.

�σ
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ενο1κων Χρ16τΟς
�

Τοϋ G e ο f f r e y Η ο d s ο η
'Αντιπροέδρου Θεοσοφ. 'Εταιρίας

Τό ικοοτά. Ίωά'ΙΨΙ)'Υ Ετ)χγγtlλιον
άιρχί1ζ ει την οιογpχφί,α, τοίί Ίη
σου ttέ ,μία, οεο7.[,ωσrι 1tΈpί της ύ
%0ποοpξεως ψάς Π�Κοσμιου
σμικης Δυνφεω
· ς ,-κ,αί Π cφ ουσ α.;,
ε.κ της διπο}:1.ις κ.α.ί έκά.ιστη ά..νθοω
πί1 νη ϋπηξις ά.ποτελε ιτα. η σ1Jν
τί1θεται:
Ίω. 1 :1. 'Εν ά.pχtι �ν δ 6yος.
κ:1.ί δ Λόycς ήν προς τόι Θcrn.
κ.αλ Θεός ην· δ Λόryος.
4. Έν α.ύτfJ ζωή ήι, -κ, αί, ή ζω+1
�ν τ1ό cρώς των ά vθptJJ,πω ι.
1 4.. Κα.ί δ Λόyος σά.pξ έγ.: ιzτο
Χα.ι εισ"ΚηνωσΞ:Υ εν ,1μιι ...
8 ·58. Ε�1ΌΞ; αυτοί; δ Ίφ?σ�·
ά;μήν α.μήι ι.έrω ύμϊι, πpΎ '
ο.pαά,μ γενέlσθα,ι ιyώ εtμι.
'

,

,

,

1

.$,

-

Τ ά. έδάψι·α. σ1,ά. έηpμοι'ζ?ι
ται μέ τήι δ ,δ,-.:,καλ, ίσ. cης Θ:c
σοφ:α-:;, δτι Υ/ ' Οιλη Ούσ ,- -QQ
Σύ1,ιπα.ιτος (τό Π σ p ΙΧ μ ά . τ μ σ)
·έιJ�'ηλ
- ώ,,:τ(Χ. ώς δ μυχtα. τ7τος
Έσ.iηός το-υ άvθpώιπου (,ό ·,Α τ μ σ) κσ.ί O J_ l ώ; δ:.ιο Άpχα ,
ά)Η μ.rα. Χαί μό-ιη1. Ό Ι r;σι;.υ.;
είπrΞ: (Ίω 14. 20) : «Έrγι;J έι τώ
Πσ:φ: μου κuί ύμε�ς έ ι ,έμοί ,3.
yώ έν ύ,μΙι". Κσ ί ό Πσυνr.ο; έβι:6α. ωσεν (Κολοσσ. 1:27): «Χρι
στό; έν ύμϊι, fι έλπί; τη; δόΕ·'ί;».
'Εrπ:σης (Γα.λάτ. 4:19): «Τεκιια.
μου, οϋς πά,λιν ώδ:νω t άχp �ς �ύ
μορψωΟtι Χρ,ι�ός έν ύμτι>,.
1•

Ή "Ελενα, Πετpό.6v,α. 1\rlπλα.Όά
τσκυ εγ,ραψε (.Μυστιrι.ή Δ:δ, ασrι<..α.
λί-α,, ΠΙ σ. 11): ,Μία.
, κ.σ.ί Ί
περτά.1tη, ή ά.γέννητο; .κ.α.ί ά.vε
ξά.ντλ-ητος πηryή ιιtά.kJ,ης έ Κιδ·η,λ ώ
σεως, ή ,ροή της ζωης κ.α,ί του
αϊωγ:ου ψω.τός, μία. 'Α1κτιγσ. πού
δ ΎJαiθέ, γας μα..c; φέpΞ: μέσα του
σ' ωύτή τ ή Γη".
ΒΞ:ο:ΧΙιΙως, α.ύτέc ο-ί ιδ·έ:z; εί ιry.,:
πο'λύ ύψηιλέ;, δί.1:;rι.0),0 νά. κ.α.τα
νοηθvΟ'Ι καί άκ.όμr1 περισ�:;ότερο
νά, πpαγ�μ;:χ..τ0:ποιηθουν, σάν συνει
δ φια.κή έμπ:ε:ρια.. 'Ως ά,ιiθιρώ,π. ιΙΧ
ο τσ. ά'δ,υ.vα.τοϋ,με νά σ Χ ι: φ θ ο υ μ ε ,προς τη Ι ::.:;ω1t:p"ΙΎJ
Θι::α.. Παp'Jυσ.σ,, τον Έ,ι· ο.κ.cυιτα.
., ρ:στ'όι'. ΊΊ έ:μπε ..pια. έ<Πέrp1 χ:τσ.�
μόνοι ιοry"κ.ώς σ: ιοηrτ ,ι,ή -ij'J::
μ ?', δπόrκ y' Ι1Ξ:τσ.ι μέpος της ί
δ:σ; τη; ζωής μσς. 'Έτσ , δ
'\p :,
, το; εΙ·ια. ,.1άιτι π,ι.έο-ι 1.πο
ε 17 ί:;τορι "10 πp6σωmο η πp?'Jω
π κ61τr;;, ι:ιια -11 πά.ιτοτε π:zpου
σα.. τ ο,στός - Άpχ·fιr, τό ο:ιC'Jμε
ιιιό Πι:ϋμσ. - Οιηια., ε.μ..:;υ�eις
σ: yσ\9: ά. ιθpώσ.:: '10'1 Ο I. "Ας θυ
μηθοίψε Y?'l τά, τΞ:λε-υ,:,,-Ι?' τω
λc'(,Χ προς τους μσ,θηrτά.ς 'f'Jυ,
προ της ' '17,)ήf:Wς (Μ1τΟ. �s:
20) · ,, I�,-t ιο(;ύ εγώ μ:θ' :ιιιωι
c-'μί πά..σσ; τά.ς ·ί)μέρας εως ιη;
συν, τι:λε Ι·ας του α..ιώ 1· 0;». Τά ιό
y;ι:ι α.ύτά., περισσότερο ά,πό -;ον
Ίησου - ίστορ:,ιό πpό'σ,ωmο ±νσ.
ψέροvτ.α,ι, κ.χί ι:1ως κ.::<rθ1 01λοκλη1
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ρία.ν, σrtόν έντός 11.ι.α.ς Χρ:στόιγ
Άρrχ_ή, το ά:yνό χα,ί τέλειο Πιευ
ι..ι,α., ' γάιπη, Σ ο,φiια.. Δέν ε!ναι,
πρά.Ύιματι, μα.ζί μα.ς σ' δλ τήν
αι1ωνι6τη α,;
'Από τήν ()εία. χα,ί τιελιεία, &.γά.
πη Του (Ίω. 13:1: «' 1;1.πή
σα,ς τούς Lδικούς του, τούς έ•ι τφ
κόσμφ, ε1ς ,έλος ήγάJπ ηp-εν α.ύ
τούς»), ώς ό πά.ντοιτε - ζων ./pι
στός, δ Μέϊα,ς ']!)χ.παιδευτής --:rις
ά,νθρωrπίνης ψυιλης 'θεω,ρεί δλα
τά. οντα, δπως ή μηιτέρα. ά.γα.πά
κάlθ:ε πα.ιοί τη ' άρα. χα,ι έ·ιδια
ψέρετ,α,ι δι' eιλα.. Ή &.ιyάJπ η καλ
ή προστα,σί1α. Του yιά δλη τήν
'Αινθ·ρωπόrcηιτσ, ούδέποτε θά, πα.ύση,
ού,οέ'Ιtοrrε θά. χα.λ:ψωιθη, ά..λΗ θά
έντ::iνιετα.ι μέχρι του ά.νωτά.τ-σJ δ
ρίου,. Ό Μιεγάιλος Κύριος τi'ις
'Αγάπης δέν 0' άιπέ·λΟη του Χό0'1..ι,ου προτQϋ 'Χ.άιθiε α.νΟρώ-π:νον
ον ψθά.ση στην -ρuστότητ:J. f1 σω
θ'Ώ. Μέ τό τέλειο ψώς χα,ί τήν

1971

ζωή Του 6οηθιεί το ά.ν,θιpώ'Ιtινο
γένος γ:ά. τήν ι..ι,υιστιΧΥJ «yέννη
σι» -χ,σλ τήν rlπίttωξι της έν Χρι
στφ πληρότψος η την συμ6ολι
ΧΎj ΆνάJληφ� προς το δεξί χέρι
του Θεου. 'Όπως ελεγε κα.ί δ
άιπ,6στολο; Πα.υλος προς τούς Έ
cρεσίοος (4:13): «Μέχρι κα.τα.ν
τ 'σωμεν οί π&ιντες ιε1ς τήν ξ·ιό
τ-ηw. της πίστεως χα,ί της επ:
yνώσεως του Υίου του Θεου, είς
άνδρα. τέλ,ειον, εις μ,έ-τραν ήλ:κί
α.ς του πλη.ρώ·μα..-τος του Χριστού».
Θά τε!λε:ώσω v,έ τούς Ο\τ�χαυς
του Τ'ερμα.νού μυ,στ�κου 'Αγγέλου
ΣιJλιεσCου (1G24-1677):
Χιλιες cρορές στη 13η,θ,λιε�..ι, κι αν
γιεννηθη δ Χριστός
χαιμένες είναι, iν δεν γίνη ,;ά
τ','Ύ) χι ή Υ..αpδ:' ου,.
Παί μά.'τα.ως δ Στα.υρός του Γολ
yοθα
αν πά.λι δlέν σ:τηιθη μέ.σ' στην καρ
διά. σου ...

...........................................................................•
•••
ΙΛΙΕΟΕ
••:
••
ΕΠΙΛΟΓΉ Λ' Τ ΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958

:

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 -1960 - 1961
'Έκαστος πανόδετος - χρυσόδετος τόμος
διά τού; συνδρομητάς εσωτερικοϋ δρ. 70 άντί 90
διά τούς συνδρομητάς εξωτερικοϋ $ 3 άντl. 4

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ

•
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Τί ε1ναι ευτυχ1α '
�

Ύ πο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλολόγοu-Γuμνασιάpχοu
1. Ο ΜΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛ
ΛΟΙ
Ό ανθρωπος, ώς λογικόν
ον, όφείλει, ανεπηρέαστος από
δεισιδαιμονίας, προλήψεις και
πάθη, νά αφήνn απολυτρωμέ
νην την ψυχήν του από τά γήι
να, νά φωτίζεται εσωθ,εν εκ του
αφθόνου η:νευματικου φωrτός
της και νά τρέπεται προς την
αποκάλυψιν της αληθείας και
την ενάσκησιν της αρετης.
Τό φωτεινόν τοϋτο ερyον επι
χειρεϊ επιτυχως μόνον δ αλη
θής μύστης φιλόσοφ::,ς· αύτός,
κατεχόμενος από πλήρη μυστη
ριακήν εξαρσιν και βαθυτάτην
ψυχικήν συγκίνησιν, θερμαίνε
ται, δπως δ 'Αριστοτέλης διεπί
σ-rωσεν, από «τό φύσει του εί
δέναι όρέyεσθαι» (δηλ. από ε
σωτερικήν σφοδράν επιθυμίαν
προς μάθησιν και γνωσιν) ·
σχεδόν μόνον τούτου, τό ε y ώ
του, κατά τήν αναζήτησιν της
αληθείας, αναρριπίζεται απο
την θεουρyίαν ενθέου μύστου
καί ύψώνεται νά εντρυφ(χ μα-

κάριον είς αίβερίους όρίζοντας,
από απλετον φιλοσοφικόν φως
καταυyαζομ�ένους.
Ό αληθής φιλόσοφος περιπί
η:-rει είς περισυλλοyήν, είς εκ
στασιν, είς ενοραματισμούς και
6ιά των ύπερ,φυων της ψυχης
αισθήσεων δέχεται άνταυyείας
και απολαμ�άνει τό θεσπέσιον
της δημιουργίας κάλλος.
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
'Από της εμφανίσεως ζωης ε
πί του πλανήτου μας παν εν
όργανον δν κατα�άλλει προσ
παθείας δχι μόνον νά επι�ιώσn
αλλά και νά ζήσn, δσον τό εί
δος του του επιτρέπει, επί μα
κρότερον χρόνον και άνετώτε
ροV' δια τόν λογικόν ανθρωπον
ή προσπάθεια αύτή άπο�αίνει
αγωνιώδης και δια τόν «νουν
εχοντα» προ�άλλεται ώς άδυ
σώη:ητοv και αλυτον πρΜλημα
ύπό τά ερωτήματα: «πως ή έπι
τυχία; τί είναι εύτυχία; πως
επιτυγχάνεται ή εύδαιμονία; ύ
πάρχει μετά θάνατον μακαριό
της;»
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Κατά τόν μεyάλον Σοφο
κλέα (Άντιy. στ. 582): «Εύ
δαίμονες οlσι κακων αyευστος
αίών»· (δηλ. εύτυχισμένοι είναι
έκεί:Vοι των δποίων ή ζωη πέ
ρασε χωρίς νά yευθουν την πι
κρίαν, τόν πόνον, τάς θλίψεις,
τάς συμφοράς).
Ή λέξις ε ύ τ υ χ ί α είναι
σύνθετος από τάς ε U (=κα
λως,
όρθως) και τ ύ χ η ν,
εννοιαν με σημασίσν ούδετέραν,
ητοι με τό ευ μεν σημαίνει κα
λήν τύχην όδηyουσαν πρός την
ευδαιμονίαν και μακαριότητα,
με τό δ υ σ- δε κακήν τύχην
q>Ιiρουσαν πρός τάς 'αθλιότητας,
τάς στενοχωρίας, τάς κατα
στροψάς.

3. ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡ I ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Είς τούς ένδόξους προγόνους
μας "Ελληνας καί τούς άyίους
της Χριστιανικης μας πίστεως
άνήκει ή τιμή οτι πρώτοι έμε
λέτησαν βαθύτερον, ήρεύνησαν
άναλυτικώτερον και εδωκαν
τάς περισσότερον ίκανοποιητι
κάς απαντήσεις έπί των ,ά:νω
τέρω έρωτημάτων.
α') 'Η δ ο νικ ή (θεωρία):
Αί yνωμαι των ά:νωτ,Ξρω δύνα
ται νά συνοψισθουν είς τρεις
κυρίως θεωρίας: είς έκείνους,
πρωτον, πού παραδέχονται οτι
σκοπός του βίου είναι ή έπιδίω
ξις και έπιτυχία του ή δ έ ο ς,
δηλ. της χαρα:ς, του απολαυ
στικου, και ή αποτροπή καί α
πο,χή τοϋ λυπηρου. Εύτυχέστε
ρος έκεί:νος πού έπιτυyχάνει πε
ρισσοτέρας αψορμάς διά χαράν
καί απόλαυσιν. Οί θιασωται
της θ-εωρίας αύτης ·όνομάζονται
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ή δ ο ν ι κ ο ί και τό αξίωμά
των είναι: θ ή ρ ε υ ε (-προσ
πάθει νά πιάσnς) ο, τ ι π α
ρ έ χε ι ή δ ο ν ή ν ( βλ. Β ο
ρέα: Είσ. είς την Φιλ., σελ. 379).
β') Χ ρ η σ ι μ ο θ η ρ ι κ ή :
Προί5άλλουν οί όπαδοί της τό
αξίωμα: «θήρευε τό χρήσιμον»
(έννοεί:ται διά την ζωήν σου).
y') Ή τ η ς τ ε λ ε ι ώ σ ε ω ς:
Ταύτης οί ύποστηρικταί διδά
σκουν οτι προορισμός του αν
θρώπου είναι ή πνευματική καί
ηθική του τελείωσις· τό ά:νέί5α
σμα, κατά τό δυνατόν, ύψηλό
τερον είς τήν κλίμακα της αν
ελίξεως καί προόδου.
Πρός τουτο απαιτεί:ται προσ
'1άθεια, ένέρyεια, αyών, κόπος
διά την άνοδον' έκ τούτου και
έ ν ε ρ y η τ ι κ η καλεί:ται. Τό
αξίωμά της είναι: «δίωκε την
κατά λόγον ένέρyειαν: σπευδε
την τελείωσιν τήν ίδικήν σου
και τήν των αλλων». Ίδεωδες
αύτης: Τό ένερyεί:ν καί πράτ
τειν οπως ό λόγος, δηλ. ή Σ ο
ψία (πεί:ρα, yνωσις, όρθή κρί
σις, διείσδυσις είς τήν ούσίαν
των οντων, τήν 'αλήθειαν) και
ή 'Ηθική βούλησις κατευθύ
νουν.
4.

ΣΟΦΙ ΣΤΑ[·
ΑΡΙΣΤΙΠ
ΠΟΣ· ΗΔΟΝΙΚΟΙ

Οί σοψισταί πρωτοι και ό Ά
ρ ί σ τ ι π π ο ς (435-355 π. Χ.)
ό Κυρηναί:ος, μαθητής του Σω
κράτους, συστηματικώτερον δε
οί μαθηταί τούτου, τήν ήδονικήν
θεωρίαν είς ψιλοσοψικόν σύστη
μα αναδεικνύουν.
Κατά τόν Διογένη τόν 'ΛαJέρ
τιον (11, 86-88) «Οί Κυρηναϊ-

τι
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κοί... έιδίδασκον «είναι τήν ήδο
νήν άyαθόν καν άπό των άοχη
μοτάτων yένηται... μηδέν τε εί
ναι φύσει δίκαιον η καλόν η αί
σχρον άλλά νόμ'{) καί ε Έι»
( Σημ. άσχημότατα
εύτελε
στατα, εθος
συνήθεια).
Ό Ίδιος δμως ό 'Αρίστιππος
έδίδασκε νά άποφεύyεται ή κα
τάχρησις διότι είναι καταστρο
φή καί συνίστα λελοyισμένην
χρησιν της ήδονης. (Άνθολ.
Στοι5αίου, 17, 18). «Κρατεί: ή
δονης ούχ ό άπεχόμε\ ος ά ). α
δ χρώμενος ( -:ό μετέχων) μέν,
μή παρεκφερόμενος δέ, ωσπερ
(=οπως άκριι5ως) καί νεώς
(=πλοίου) καί ϊππου cύχ δ μή
χρώμενος αλλά ό μετάyων (=ό
κατευθύνων) δποι βούλεται (=
δπου αύτός θέλει).

ρον (=πολυτψότε.pον) υπαρχ.:ι
ή φρόνησις, έc, ης αί Ί1.ασαι πε
φυκασι ( ...,... πηyάζουν) ά-ρεται,
διδάσκουσα� δτι ούκ εστιν ή
δεως ζην ανευ του φρο ίμως
καί καλως καί δικαίως, ούδέ
φρονίμως καί καλως καί δικαι
ως ανευ του ήδέως».
'ΌCεν οί ύποστηρικταί των
θεωριών αύτων φιλόσοφοι δέν
παραδέχcνται δτι ή εύτυχία κα
τrρθωνεται μέ την έπιδίωξιν
της ζ'{)ώδους ύλιστικης ήδονης,
της ασωτου και απερισκέ.πιου
και άδικου, άλλά της συ1,ετης
καί δικαίας καί ώφελί; ι::>J, τ,1"
προερχομένης καί έξ ύλικω�
καί έκ πνευματικών καί ήθ "C:.-",
πp:::,σέτι αφοpμων καί Ο-ί7LCι

5. ΧΡΗΣΙΜΟΘΗΡΙΚΗ· ΕΠΙ
Κ,ΟΥΡΟΣ

Της τρίτης θεωρίας, έκc.ίνηc
δηλ. διά της δποίας ύποσcηρ,
ζεται δτι ό προς την εύτυχίαν
δFόμος ταυτίl;εται πρός τόν
σκοπόν της πνευματικης καί ή
θικης τελειοποιήσεως του αν
θρώπου, οί θιασωται φιλόσο
φοι είναι καί οί μJΞyιστοι �αί οί
πλεϊστοι. Ή της τελειώσεως ά
ποτελεϊ τήν πίστιν καί τό {π,
διωκτέον ίδανικόν των Χρισ cιc
νων.
Ό μέyας μύστης φιλόσοφος
Πυθαyόρας ταυτίζει τόν εύδαί
μονα βίον πρός τόν ένάpετον.
'Αταραξίαν καί αρμονίαν ψu
χης άποκαλεϊ τό κατ' αρετήν
ζηv- τό δέ κατ' άρετήν ζην όδrι
yεϊ προς τόν μέ εύδαψονίαν
καί μακαριότητα βίον.
f./ι-έ τόν θεουρyόν Πυθαyόραν
συμψωνεϊ καί 'δ περίψη,μος της

=

=

Τήν ή δ ο ν ι κ ή ν, τήν όνο
μασθεϊσαν καί ε ύ δ α ι μ ο νικ ή ν, δ 'Επίκουρος (341270 π. Χ.) καί οί όπαδοι
του είς χρησψοθηρικήν μι:..
τατρέπουν. Διδάσκουν: «'Ό
ταν ουν λέyωμεν ήδονήν r,;,•ος
ύπάρχειν ( - 'τι ώς σκοπος ύ
πάρχει ή τέρψις) ού c-"χι)
τάς των άσώτων ήδονάς καί
τάς έν άπολαύσει κεuμένας λέ
yομεν... άλλά τό μήτε άλy.εϊν
(νά πονουν) κατά τό σωμα μή
τε ταράττεσθαι κατά την ψu
χήν». (Έπικ. Έπιστ. πρός Με
νοικέα 129, 132).
Ώς άρχήν καί μέyιJτC\. άyα
θόν παραδέχονται την φρόvη,JΊV
διδάσκοντες: «Διο (=διά: τc,C
το) καl φιλοσοφίας το τιμιώτεΙ

6. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ· ΔΗΜΟΚΡ l
ΤΟΣ· ΧΡ I ΣΤΙΑΝΟΙ
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θεωρίας του άτ6μου έπινοητής
Δημόκριτος δ Άr5δηpίτης ( 4Ε: Γ:370 11. Χ.). Κατά Στοr5αϊον ( 11
6, 3) : <ϊl ήν δέ ευδαιμοvίι:., ν κα
λεϊ καl εύθυμίαν καl εύεστώ
(ύyείαν ψυχικήν κιχl σωματι
κήν) καl άpμονίαν καl συμμε
τρίαν καl άταραξίαν» καl δο
yματίζει άποφθεyματικά δ Δη
μόκριτος μέ τό Χριστιανιk.όv:
«Άyαθόν ου τό μή άδικs ν, ό.λ
λά τό μηδέ έθέλειν», δηλ. κ ·xl '1
άπλη έπιθυμία άδικ[ας βλ c'rτrτsι
τό άyαθόν, τήν άyιότητ.:ι:
'Όμοιον τό του Σωκ,vu10! ·ς
κατά Πλάτωνα: «Εί αναyκαϊeιν
είη άδικειν η άδικεϊσθαι, ϊ\:::ί
μην αν (θά προτιμουσα) άδ1κεϊσθαι (νά άδικη8ω) μαλλοv
η ά!δικεϊν» καl προσθέτε:.ι: «διό
τι ή αδικία εlναι δπωσδήπυτε
καl ύπό οϊας δήποτε συνθrΊ κας
άμάρτημα, άρα 'κολάσιμ )V ι{αt
α'ίτιον θλίψεων».
7. ΔΙΑΤΙ Η ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩ
ΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΑ;
Μετά τήν βραχεϊαν παρου
σίασιν των rrερι ευτυχίας, θεω
ριων ας προσπαθήσωμεν νά 'ί
δωμεν πως πρέπει νά άντιμετω
πίζεται φιλοσοφικά τό περl ευ
τυχίας πpόr5λημα.
Ό άνθρωπος, περιr5εr5λημέ
νος τό θνητόν ύλικόν σωμα, πα
ρουσιάζεται ώς ον άτελές, διότι
κινεί:ται και ζfj είς περιωρισμt
νον χρόνον καί χωρον. Ώς πρό
τυπον, ώς ίδανικόν είς τήν ά
πόπειραν, είς τήν διαρκη προσ
πάθειαν τε.λειοποιήσεώς του έ
χει τόν 'Ά χ ρ ο ν ο ν καί ''Α
Χ ω ρ ο ν Δημιουρyόν του. Έ
πλάσθη κατ' είκόνα καl δμοίω-
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σιν», κατά τήν Άyίαν μας Γρα
φήν. Αυτό φανερώνει οτι ό άν
θρωπος έν σπέρματι, έν δυνά
μει, tχει τήν ίκανότητα της
πνευματικης καl ήθικης ανο
δου. Είς τήν ίκαvότητα αυτήν.
είς τήν δυνατότητα της ανελί
ξεως έπί τό καλλίτερον εύρί
σκεται τό λάμπον φως πού φω
τίζει τόν προς τήν ευτυχία
δpόμον.
'Όσον λοιπόν είς άνωrrέραv
βαθμίδα ι::ύpίσκεται εκαστος,
τόσον καί ευτυχέστερος εlvαι
δσον είς κατωτέραν πνευματι
κήν και ήθικήν άνάπτυξιν τό
σον καί δυστυχέστερος.
8. ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥ
ΧΙΑ
Τά ύλικά άyαθά και ή έξ αύ
των άπόλαυσις δ-έν άποτελουν
ευδαιμονίαν. Άντιθιέϊως βυθί
ζουν βαθύτερον είς τήν χοvδρc ειδη ϋλην καl καθuστερουν rή.;
δια του πνεύματος yνωο 11 ι< αL
τόν της ψυχης έξαyνισ,μόν
Βεr5αίως, ό άν'θρωπος §χει
καί ύλικόν σωμα μέ ύλικ:χς .1:
νάyκας (πεpιr5ολήν, τροψ"]ν.
κατοικίαν κλπ.)· δέν δυνάμεθ,
νά τά άyν::,ήσωμεν διότι δι' αυ
των τό σωμα συvτηρεϊται. Αυ
τά ομως είναι τό μ έ σ ο ν καl
δχι δ σ κ ο π ό ς της ζωης.
Αυτο σημαίνει οτι καl μΈ πε
ριωρισμένα ύλικά μέσα ό όλι
yαρκής είναι ευτυχέστερος του
σπατάλου καί άσώτου μέ δεξα
μενάς χρυσου και άπεράvτουr
ίδιοκτησίας.
Ή άπόλαυσις των ύλικων ά
yαθων, ή μετρία μΈν είναι άπα
ραίτητος καl χρήσιμος, ή ύπερ-
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'5ολικη δέ φέρει κορεσμόν καί
άηδίαν καί αντί χαρας δυσψο
ρίαν καί πόνους.
Ή προσπάθεια συγκεντρώσε
ως πλούτου καί ή απόκτησις
αφθόνων οικονομικων μέσων
δέν δδηyουν εις την ευτυχίαν.
ΌδηyοC-ν εις π ά θ η, π. χ. της
πλεονεξίας ,της απληστίας, της
άρπακτικότητος καί αδικίας,
της ασωτείας, της ακολασίας,
της φειδωλίας ( φιλαργυρίας,
τσιyκουνιας)· συχνά προκαλουν
έyκλήματα οπως κλοπης, λn
στείας, δολοφονιων.
Ή έπιδίωξις κατα1κτήσεως
της ευτυχίας μόνον διά: του
πλούτου είναι κάτι τό μάταιον
καί άδύνατον, οσον καί τό «άν
τλειν εις πίθ:>ν Δαναίδων» (=
μέ τρύπιο πιθάρι νά: μεταφέρn
ύyρόν). Ή διά τούτου χαρά εί
ναι στιγμιαία η φευyαλιέα η καί
ανύπαρκτος διά τούς ίσταμέ
νους εις ανώτερα πνευματικά
καί ηθικά πεδία.
Ή γνώμη «οποιος εχει τό
χρημα τό: εχει ολα» δέν αντα
ποκρίνεται πρός την πραγματι
κότητα. Ή λέξις «ολα» περι
κλείει και τό καλόν και τό κα
κόν. Ό μϋθος περί του Μίδα,
του βασιλέως ο,τι ηyyιζε νά γί
νεται χρυσός, καί του Κροίσου
μ-έ τάς αποθήκας χρυσου δέν
τούς έχάρισαν την ευτυχίαν αλ
λά αντιθέτως εις δυστυχίαν ά
πέραντον τούς έΜθισαν. Ό Μί
δας ηyyισε την κόρην του καί
μετει5λήθη εις σωμα άκίνητc>ν
χρυσου καί ό βασιλεύς Κροισος
έξ αιτίας των θησαυρων του
εχασε καί έλευθερίαν ύπηκόων
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του και θησαυρούς καί την ζω
ήν του.

9. ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΝΟΜΙΖΟΜΕ
ΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Τά οικονομικά μέσα, ή ύyεία,
ή αρτιμέλεια, ή σωματική αν
θηρότης, ασφαλως, έάν γίνεται
όρθη αύτων χρησις, ύπο'5οη
θουν εις βίον ανώδυνον και πα
ρέχουν αναλαμπάς εύ-rυχίας.
Δέν αποτελουν ομως την εύδαι
μονίαν διότι καί χωρίς μερικων
έξ αύτων η καί ολων εζησαν
α:νθρωποι ίκανοποιημένοι από
την ζωήν των, ένQ μέ ολα αmά
α:λλοι ύπηρξαν ωτοyοητευμένοι
και δυστυχεις.
Ταυτα, ώς ύλικά, ύπόκεινται
εις φθοράν καί άπώλειαν, δηλ.
εις αστάθειαν καί α'5ε'5αιότητα.
'Όσον περισσότερον ό α:νθρω
πος συνδιέεται πρός τά ύλικά
πράγματα τόσον καί αyωνιω
δέστερος ό βίος του, τόσον συy
κλονιστικώτερον καί όδυνηρό
τερον τό α:yχος του.
Ί δού διατί ύπεστηρίχθη καί
ύποστηρίζεται οτι πλεονάζει τό
κακόν καί ή δυστυχία καί σπα
νίζει τό καλόν καί ή ευτυχία.
'1 δού διατί όλίyοι έξ οσων
σαν καί ζουν ( οί σοφοί καί
yιοι μόνον), ό:πολυτρωθέντες
των έyκοσμίων, ανηλθον εις ύ
ψηλοτέρας βαθμίδας ποοόδου
καί δέν τούς έκρά τη σε δούλους
ό δεσμός πρός την αποκτηθfι
σαν ϋλην καί δέν τούς έ'5άουνε
τό φορτίον της παχυληc α11α
θείας καί δέν τούς ταράσσnυν
αί τύψεις έκ της τρικι.,μιώδους
ηθικης ακολασίας.
Οί «θηρευταί» των ήδονων

U>
α:
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καί ύλικων άτωλαύσεων ( οί ύ
λισταί) πελαyοδρομουν καί τα
ράσσσνται καί θλίr5ονται καί 'ά:
yωνιουν καί άσφυκτιουν καί
θρηνουν καί κλαίουν διότι ά
σθμαίνοντες κυνηyουν τήν εύ
τυχίαν εις τό σκότος της άμα
θείας καί τό τέλμα της άμαρ
τίας καί τον άπύθμενον κορε
σμόν σωματικων έπιθυμιων.
10. Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧ I ΑΝ
ΑΤΡΑΠΟΣ
'Όσοι άτενίζουν τό φως της
άληθυυς yνώσεως μετά άyιό
τητος και αρετης άνέρχ°"ται
τον άνηφορικόν καί κοπιώδη
καί μέ προσκόμματα φρασσό
μενον δρόμον' βοηθούμενοι δέ
από έσωτερικήν εντονον παρόρ
μησιν καί άκολουθουντες τάς
αίωνίας ήθικ' ς άξίας κατευθύ
νονται σταθερά πρός τήν έπιτυ
χίαν των ίδανικων των καί ίκα
νοποιημένοι χαίρονται καί ά
yάλλονται.
'Έχουν όδηyούς τάς ήθικάς
αξίας αί όποιαι είναι τό κατα
στάλαyμα πείρας χυλιετηρί
δων. Πορίσματα παρατηρήσεων
καί έρευνων φωτεινων σοφων
ανθρώπων' πίστεις ύπό ένθέων
μυστων έμπνευσθεισαι· δια των
αδήλων της ψυχης δυνάμεων έ
δραιωθεί:σαι· ύπό 'Αγίων καί
Θεοφόρων Πατέρων καθ�ιερω
θεισαι. Αύταί άποτελουν τά
στερεά βάθρα έπί των όποίων,
έάν δέν κλονίζωνται, στηρίζε
ται ή άρμονική συμr5ίωσις καί
συνεργασία των 'ανθρώπων' έ
πικρατει yαλήνη, ήρεμία, άλ
λη λεyyύη' αγάπη καl ολαι αί
αλλαι κοινωνικαl καl προσω'Πι-
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καί άρεταί· άποτελοC-v αί άξίαι
αύταί άκτινας πνευματικοί} καί
ήθικου φωτός, όδηyούς προς
τήv εύτυχίαν δια τον ταλαίπω
ρον πελαyοδρομουντα ανθρω
πον.
'Όχι μόνον ή προσέΎyισις
είς τό στερεόν της γαλήνης ε
δαφος άλλα άκόμη καί ή έν
αυένισις του λιμανιοϋ της εύ
τυχίας, από τό πληθος των ·αν
θρώπων, δέν κατωρθώθη, αν
καί αί άνωτέρω άναφερθεί:σαι
ήθικαί άξίαι μέ άπλετοv φως
φωτίζουν τήν προς τό: έκει πο
ρείαν.
Μεyάλαι κατά τόν αίωνα μας
καί έντυπωσιακαl αί κατακτή
σεις της έπιστήμης καl της τε
χνολογίας.
Κατέστησαν ομως τούς αν
θρώπους έν τcΊ, συνόλ� των εύ
τυχεστέρους;
Τούς δίδουν περισσότερα μέ
σα ζωης· αλλά καί άyχος καί
άyωνίαν ψυχικήν καl άr5εr5αιό
τητα αν θό: δύνανται νό: τό: ε
χουν τό: ύλι'κό: αύτό: μέσα.
Καταπληκτικαί καl 'ίσως αϋ
ριον καταπληκτικώτεραι των
έπιστημων, κυρίως τC)v θετι
κων, αί έπιν:,ήσεις· είναι ομως
πρός εύτυχίαν;
'Αναφέρονται είς τόν εξω του
έyώ κόσμον καl τήν έκ τούτου,
οσον είναι δυνατόν,' από τόν κα
θένα, ώφέλειαν.
'Έχομεν καί ίσόρpα'Πον ε
ρευναν καί αντιστοίχους παρο
χό:ς καί διό: τήν ίκανοποίησιν
του έσωτερικου κόσμου ενος
έκάστου άνθρώπου; υΟλοι yνω
ρίζομεν οτι αί συy'κινήσεις, δηλ.
τό: συναισθήματα (ή χαρά η ή
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λύ-π:η), τά -π:ροτερήμccτα, τα ε
λαττώματα, ή άξιο-π:οίησις των
μεν καί ή καταστολή των δε
καί yενικά αί εσωθεν -π:αρορ
μήσεις καί εμπνεύσεις ά-π:οτε
λουν τά α'ίτια και. κίνητρα της
δράσεως· εκ της δράσεως -π:ρο
κύ-π:τουν ε-π:ιτυχη η άτυχη ά-π:ο
τελJέσματα. 'Ιδού ή -π:ηyή της
ζωης. Ί δού ή άφετηρία, ή ορθή
διά τήν -π:ορείαν -π:ρός rrήv άρε
τήv, ητοι «τόν μέ ευτυχίαν, κα
τά Πυθαyόραν, καί ευδαιμονίαν
βίον».
Τό κλειδί, δθεν, της θύρας
διά της ό-π:οίας διερχόμενοι κα
τευθυνόμεθα -π:ρός τήν εύδαιμο
νίαν εύρίσκεται είς τό μυστη
ριακόν Δελφικόν ρητόν: «Γνώ
θι σαυτόν».
'Ορθότατα ό φιλόσοφος αυτο
κράτωρ Μαρκος Αυρήλιος είς
τά «Είς έαυτόν» (κεφ. VII, 59)
διδάσκει:
«Είς έαυτόν συνελου (=συy
κεντρώσου)... ενδον ( = μέσα
σου) βλέπε· ενδοv ή πηyή του
άyαθου και. αεί άvα�λύειv δυ
ναμένη, εάν άεί σκά-π:τnς»· ή
-π:ηyή δηλ. τοΟ άyαθοΟ, ή άρχή
της ευτυχίας ξεκιvα ά-π:ό μέσα
μας, α-π:ό τόν έαυτόν μας· άπ
εδω εάν -π:άντοτε τήν καλλιερ
yωμεν καί τήν ανασκά-π:τωμεν,
πάντοτε καί θά άνα�λύζr� τήν
χαράν καί τήν ευδαιμονίαν.
Καί δ σύyχρονος '1 νδός μύ
στης καί φιλόσοφος Κρισνα
μουρτι διδάσκει: «-π:ρέ-π:ει vά
εύρητε τό κλειδί πού άνοίyει
ολας τάς -π:ύλας του Ουρανου,
ολους τούς κή-π:ους της εκστά
σεως· αυτό τό κλειδί είναι ή
ίδική σας ή έσωτέρα φωνή, αυ-
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τό τό κλειδί είναι ή ενόρασίς
σας...» (ΠηΎή της Σοφίας, σελ.
5 εκδ. 1930).
'Αλλά ή αυτοκυριαρχία καί
αυτοyνωσία δέν είναι κάτι τό
ά-π:λουv καί τό εϋκολον διότι
παρεμ�άλλονται τά -π:άθη του,
δηλ. ίσχυραί ε-π:ιθυμίαι πού κυ
ριαρχουv της θελήσεώς του κα
τόν κρατουν είς τό σκότος της
άμαθείας, είc, τό τέλμα των
-π:ρολήψεων καί είς ψυχικήν τύ
φλωσιν.
Τό: -π:άθη τά ό-π:οϊα πρέ-π:ει νά
κccτανικήσn είναι: ή φιλαυτία,
ή εyω-π:άθεια, ή ύ-π:ερcψία, ή ύ
-π:ερηφάνεια, ό φθόνος, τό μϊ
σος, ή άμάθεια, ή έ-π:ψονή είς
-π:ρολήψεις, τά ζct)ώδη σωματι
κά εvστικτα (ακολασία, άκρά
τεια, σκληρότης, -π:λεοvεξία, άρ
-π:ακτικότης, άσ-π:λαyχνία κλ-π:.).
Ή ά-ττολύτρωσις έξ ολων τού
των μας χαρίζει 1Τ\λευματικόν
ψως, ηθικόν έξαyνισμόν καί ψυ
χικήν άνάτασιv καί μακαριότη
τα.
Ό αvθρωπος -π:ρονομιακά εί
ναι προ�κισμένος μέ τόν ΝΟΥΝ,
οπλον δραστικώτατον κατά
των παθων, άρκεϊ νά καθοδηyη
ται καί κατευθύνεται ά-π:ό ίσχυράν ήθικήν βούλησιν.
«Ό νους, λέyει 'δ' Κρισνα
μοΟρτι, είναι δ αληθινός Κυ
�ερvήτης, δ άληθινός βοηθός, ό
άληθής όδηyός· άλλ' δ νους εί
ναι ,έ-π:ίσης καί κccταστροφεύς,
έάν δέν τόν χρησιμο-π:οιft δ'frως
-π:ρέπει. 'Ορθά χρησιμοποιούμε
νος είναι ή 'δδηyήτρια δύνα
μις...».
Ό νους εδόθη είς τόν ανθρω
Ι
-π:ον ίνα δύναται νά διακρίνn τό
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άληθές 'κqί τό ψευδές, τό δί
καιον καί τό άδικον, τό ώφέλι
μον καί τό βλαe5ερόν, τό χρή
σιμον καί τό περιττόν, τό ώ
ραϊον καί τό άσχημον καί έν
συνάψει τό άyαθόν καί τό κα
κόν.
Είς την διάκρισιν αίrrήν γνώ
μονα, μέτρον καί όδηyόν εχει
την ηθικήν, ή δποία πάλιν βα
σίζεται έπί του άξιώματος της
πρός τόν πλησίον άνοχης καί
άyάπης. «Άyάπα τόν πλησίον
σου ώς σεαυτόν» καί «δ σύ μι
σεϊς έτέρ't) μη ποιήσnς»· ίδού
τά άδιάσειστα βάθρα έπί των
δποίων θεμελιουται ή ύyιης η
θική.
Ή ύyιής, λοιπόν, ήθικη πρέ
πει νά φωτίζn την διάνοιαν, αu
τη δέ ύπό τό φως της ήθικης
νά περιστέλλn καί έξαφανίζn
τα πάθη. Ή άnελευθέρωσις έκ
των παθων της ψυχης καί του
πνεύματος παρέχει είς τό έyώ
του άνθρώπου: διαύyειαν σκε
ψεως, ηρεμίαν νοήσεως, νηφα
λιότητα στοχασμου, άταραξίαν
μετά συνέσεως κατά την δρα
σιν, άyvότητα προθέσεων, σκέ
ψεων, λόγων, πράξεων. Κατ'
αύτόv τόv τρόπον άvευρίσκει
την σταθεράv πορείαv πρός τά
άνω, πρός τό ίδανικόν, τό ύψη
λόv, τό ώραϊοv, τό ηθικόν, τό
έvάρετοv, τό τέλειον. Ταυτα δ
δηyουv πρός τήv άποκάλυψιv
της άληθείας, της οσης είναι
δυνατόν, καί δεικνύ'1υν τήv μέ
Οοδον δια της δποίας θά βαδί
σn πρός τό καθηκον καί τον έ
νάρετον βίον, τάς προύnοθέσεις
εύτυχίας.

ΜΟΝΟΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣ
'Ολίγοι, δπως ε'ίπομεv, οί
'Άyιοι καί οί άληθεϊς φιλόσο
φοι, κατώρθωσαv νά άπολυτρώ
νωνται άπό τά ύλικά καί έv
yέvει τά γήινα καί να περι-ττί
-τττουν είς εκστασιv καί να βυ
θίζωνται δια της ένοράσεως
είς κόσμους ύπερyηίνους καί
vά έντρυφουν έκεϊ μέ -ττνεϋμα
καί ψυχήν καί να άπολαμGά
vουv ώλοκληρωμέvην τήν εύτυ
χίαν.
Είς τήv διά της έκστάσεως
έντρύφησιν αύτην εύρίσκεται ή
πηγή της γνώσεως καί της ά
ληθείας· ή ώραιότης του σκο
που της ζωης· τό μεγαλείον της
δημιουργίας· ή δια της έvορά
σεως ένατ1ένισις -ττρός τό τέ
λειον.
Ή ψυχή μόνον μεγάλων μυ
στων παραμένει σχεδόν είς f
αρκη εκστασιν καί ένοραματι
σμόν καί χαίρεται τήν εύrrυ
χ[αv. Άκολουθουν δσοι δύναν
ται εστω καί κατά μικρά χρ:)
vικά διαστήματα να ά-ττοδε
σμεύουν πνεϋμα καί ψυχήν ά-ττό
τήν τύρ�ην της ζωης καί νά ά
φοσιώνωνται είς άvαζητήσεις ε
ξω άπό τήν ϋλην. Καί αύτοί
γνωρίζουν, έπί στιyμάς χρόνου
τήν θε[αν χαράν έκ της εύτυ
χίας.

οι

ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ

οι

ΟΛlΓΟΙ

Συμπέρασμα:
Γενικά δ άνθρω-ττος δ άτελής,
του δ-ττοίου ή yηίvη διέλευσις
δμοιάζει μέ χόρτον του άyρου,
κατά τόν ύμv't)δόν, μόλις άτε
λές μέρος άvτικρύζει καί γεύε
ται της εύτυχ[ας, διότι ή άπόλυ-
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τος εύδαιμονία καί μακαριότης
έκτείνεται χρονικως μεν είς τήν
ασύλληπτον ύπό του ανθρωπί
νου νου ατέρμονα ροήν του
χρόνου, τοπικως δε είς τήν άπέ
ραντον, ανευ αρχης καί τέλους
διάστασιν του χώρου.
"Ας αναζητήσωμεν, δθεν, τήν
εύτυχίαν είς τόν σ κ ο π ό ν της
ζωης, δστις είναι τό καθηκον
διό: συνεχους προσπαθείας νό:
φέρωνται καί δ έαυτός μας καί
οί συνάνθρωποί μας πρός τήν
πνευματικήν καί ήθικήν τελειο
ποίησιν. "Ας μή δεσμευώμεθα
από ύλικά αποκτήματα των δ
ποίων ή φθορά καί απώλεια εί
ναι όδυνηροτέρα της χαρας έκ
της απολαύσεώς των.
Διό: της αύτοσυγκεντρώσεως
ας κατευθύνωμεν τήν σκlέψtν
εi.ς ανωτέρας πνευματικό:ς ανα
ζητήσεις καί ψυχικάς έντρυψή-
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σεις. Ή προσευχή αποτελεί: τήν
cχνωτάτην έκδήλωσιν αύτοG του
είδους αύτοσυyκεντρώσεως καί
ψυχικης ανατάσεως· ή αφοσίω
σις είς i.δανικόν, είς έπιστημονι
κήν ερευναv, είς αyαθοερyίας
κ. α. δ., δίδουν παρομοίας εύ
καιρίας.
'Όλων αύτωv των σκέψεων
καί ένερyειων καί πράξεων ε
νας ας είναι δ σκοπός καί τελι
κός στόχος, δπως ηδη κατ' έ
πανάληψιν έλέχθη : Πως θό: βο
ηθήσn καί τόv έαυτόν του εκα
στος νό: ανέλθn τό:ς βαθμίδας
πρός τήν τελείωσιν άλλό: καί
τούς συνανθρώπους του.
Ή συνεχής προσπάθεια καί
έρyασία ύπό τό πνευμα τουτο
καθισ-r� την ωριμον ήλικίαν
εύτυχη καl ή έ'κ του κόσμου
διέλευσις δ-έν μένει στείρα, καl
δεν ητο ματαία.

......................................................•.................. ,

8

"Αρτος
8 Ζυμαρικά
8 Φρυyανιέc;

••
διά διαβητικούς
•••
•••
••
ΖRΓΡΑΦΟΥ
•••
:.........................................................................
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Άποι<τήσατε ι<αi σεϊc
Τ ό Βιβλίον τιϊc Σοφία<:

ΜΗ Τ I Σ
Β' 'Έι<δοσιc άναθεωρnμένn, 1971
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών (Θαληc:, Πιττακόc:, Βίαc:, Σόλων,
Περίανδροc:, Κλεόβουλοc:, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί
του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο
κλη, Εύριnίδου), Άντισθένουc:, Διογένουc:, Ίσοκράτουc:,
Πλάτωνοc:, · Αριστοτέλουc:, Δημοσθένουc:, Πύρρωνοc:, Με
νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έnικτήτου, Μάρκου
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου καί πολλών αλλων.
:Εένων: 'Ανατολικών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη
τικά, Καινηc: Διαθήκηc:, 'Ινδικών, Σασδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, Σαίtnηρ, Καρτεσίου, Σnινόια, Βολταίρου, Ρουσσώ,
Κάντ, Τιέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "Ι γ
κερσολ, Ρενάν, "lψεν, Τολστόϊ, Μnλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
τσt, Φλαμμαριών, Μnέιαντ, Μnερtόν, Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μαίτερλινκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊκ, Σρί Ράμ,
Κρισναμοϋρτι καί αλλων.
Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη,
Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού
λη, Σn. Νάγου, Άντ. Άδριανοnούλου, Π. Γιωτοπούλου,
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. Καιαντιάκη, Ίω. Βασιλη,
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοnούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ.
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί αλλων.

· Αποστείλατε δρχ. 70 διά νά τό λάβετε
χρυσόδετον
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Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩfΩΝ ΙΩΣΗΦ
'Ομιλία κατά το μνημόσυνον είς 'Αμπελάκια
uπο του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
τέως Ύποuργοu καi Δημάρχου Λαρ(σης
Είναι έπι{/)ε{l)λημένον, την έπί
σημον αυτήν ωραν, νά ύμνηθη
πρωτα, [στω και διά βραχέων,
ή γενέτειρα τοϋ τιμωμένου '1 ε
ράρχου, τά ονομαστά Άμτιελά
κια. .,Ητο δεΊyμα ψυχικηc; άνω
τερότητος των κατοίκων των, ή
'ίδρυσις και ή οίκονομική, κοι
νωνική και τιvευματική δρασtς
τοG Σ υνεταιρισμοϋ των, τcυ
πρώτου συνεταιρισμοϋ τοϋ κό
σμου. '1 δρύθη όριστικως τό
1795, είς )(pόνους δουλείας,
με κεφάλαιον 100.000 περίτιου
φράγκων. Τό 1810, έποχήν της
μεγίστης ακμης του, ό Σ υνεται
ρισμός κατεΊχε πλέον των 20
έκατομμυρίων φράγκων, αί δέ
έμτιορικαί του πράξεις έπεξε
τείνοντο είς δλας τάς αγοράς
της Ευρώπης, ακόμη και της
'Ασίας. Ή ευημερία του διήyει
ρε την ζηλοτυτιίαν και τοG κα
τακτητου και των ίσχυροτέρων
οίκων της Ευρώπης. Τό πρωτον
,τληyμα του Σ υνεταιρισμου ύ
,τηρξεν ή πτώχευσις τό 1811 της
Αυστρίας και ή απώλεια δέκα

έκατομμυρίων χρυσων φράγ
κων, πού ησαν κατατεθειμένα
είς Τράπεζαν της Βιέννης. Και
τό όριστικόν τιληyμα κατά τοϋ
Σ υνεταιρισμου ύπηρξε τό γε
γονός δτι οί. έρyάται και αί
έρyάτριαι των Άμτιελακίων, ά
πρ:)στάτευτοι, δέν ήδύναντο νά
συναγωνισθούν τά προιοντα
της βιομηχανίας της Ευρώπης,
μετά την άνακάλυψιν του α
τμοσ. , Αλλά, ώς καλύτερον έy
κώμιον του περιφήμου τούτου
Σ υ\εταιρισμου θά ητο νά έΕ.αρ
Θη τό γεγονός, δτι είς έποχήν,
κατά την όποίαν ή κοινωνική
πρόνοια ητο και είς τά μεγάλα
κράτη της Ευρώπης σχεδόν α
νύπαρκτος, ό Σ υ\εταιρισμός
των Άμπελακίων διατηρ,,υσε
είς τά 22 ευτυχουντα χωριά
του, κοινfi δαπάντ�, ίατρούς, έ
πιφορτισμένους νά μεριμνοϋν
διά την ύyείαν δ'λ..ων των κατοί
κων, σχολεΊα, αποθήκας σίτου
και δλων των yεωρyικων και
βιομηχανικων προϊόντων, έy
χωρίων και του Έξωτερικου,
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νοσοκομεϊα, Ταμεϊον Προνοίας
των άναπήρων έρyατων, Βι
(5λιοθήκας.
Είς τό μνημόσυνον τουτο του
'Επισκόπου
Ρωyων Ί ωσήφ
πρέπει νά μνημονευθfi καί τό 5νομα αλλου έπιλέκτου τέκνου
των Άμπελακίων, του Δρόσου
Μανσόλα. 9 Ητο νεώτερος κατά
δέκα τρία ετη του 'Επισκόπου
Ί ωσήφ. Έσπούδασεν είς τό Πα
νεπιστήμιον της '1 ένας της Γερ
μανίας. Καί κατά τήν Έπανά
στασιν του 1821 κατηλθεν είς
τήν 'Ελλάδα καί ελα(5εν ένερ
yόν μέρος είς τόν Άyωνα. Ώ-:;
πληρεf,ούσιος της Θεσσαλίας
μετ1±·σχεν είς τό "Αρyος τήν 11
Ί ουλίου 1829 της Δ' Έθνικης
Συνελεύσεως. Τό 1835 διωρί
σθη σύμt5ουλος της Έπικρα
τείας, είς ην θέσιν διωρίζοντο
οί έπιφανέστεροι 'Έλληνες της
έποχης. Καί έπί της βασιλείας
του 'Όθωνος διετέλεσε πλει
στάκις Ύπουρyός. 'Απέθανεν
είς 'Αθήνας τό 1860.

,�*

'Έχουν καί τά 'Αμπελάκια
τούς άψανεϊς ηρωάς των. 'Ανα
φέρονται ύπό τό έπώνυμον · Αμ11ελακιώτης πέντε αδελφοί από
τά 'Αμπελάκια: Βασίλειος, Γε
ώργιος, Δημήτρι:::>ς, Κωνσταντϊ
νος καί Νικόλαος. Κατετάχθη
σαν είς τό σύνταγμα του Δ. 'Υ
ψηλάντη καί μετέσχον ένερyως
είς τόν Άyωνα. 'Εκ τούτων επε
σαν ό Δημήτριος είς τήν μάχην
του Πέτα, ό Βασίλειος είς τήν
11ολιορκίαν των Πατρων καί ό

Κωνσταντϊνος είς την 'Έξοδον
του Μεσολαyyίου.
Άναφέρονται έπίσης δύο έξ
άδελψοι από τά Άμπ,ελάκια μέ
τό αύτό ονομα: Νικόλαος Ί ω
άννου. Ό ενας επεσεν έκ των
πρώτων είς την Μολδαυtαν· ό
αλλος, αφου έπολέμησεν έκεϊ,
κατιέφuyεν είς την Ρωσίαν καί
έκειθεν κατηλθεν είς την Πελο
πόννησον. Ύπηρέτησεν ύπό τόν
Κολοκοτρώνην καl τόν Χατζη
Χρηστον, του όποίου ύπηρξεν
ύπασπιστής.
Διά τούς αφανεϊς τούτους η
ρωας των 'Αμπελακίων δ-έν ε
χω περισσοτέρας πληροψ,ορίας.
'Αλλά καl τούτων ή θ:..ισία μαρ
τυρεί: δτι, ένQ είς τόν έθνικόν
Άyωνα ή θεσσαλική προσφορά
ύπηρξεν ανεκτίμητος, παρέμει
νεν αύτή ίστορικως αyνωστος,
ϊσως καl αχρησιμοποίητος. 'Έ
χει έδω τήν θέσιν νά μνημονευ
θfi καl τό ονομα έπιψανους των
Άμπελακίων τέκνου καl δωp1'1του, του Διαμαντη Μάνιαρη. Ή
έν Σύρφ ίστορική διαθήκη του
της 25 Σεπτεμt5ρίου 1870 συνε
χίζει τήν κοινωνικήν καl έκπο
λιτιστικήν παράδοσιν των Άμ
πελακίων.

**"'

Καl τώρα διά τόν Έπίσκοπον
Ρωyων Ί ωσήφ.
Μορφή από τάς σεμνοτέρας
της 'Εκκλησίας καl τοϋ 'Έ
θνους. Ί εράρχης είς ηθος κο
ρυφαϊος μεταξύ των κορυφαίων
nρομάχων του Γένους 'ι εραρ
χων. Ή Θεσσαλία, ϊσως καl ή
γενέτειρά του, τόν αyνοουσαν
εως χθές. Καί ή 'Ελληνική ί-
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σrορία δέν :rοϋ εδωκεν ακόμη
την απαράμιλλον άκτινο<:>ολίαν
του. Δικαίως παρατηρεϊ καί ό
βιογράφος του Νικ. 'Αφεντά
κης, οτι ό μελετων την ίστο
ρίαν της Έλληνικης 'Εκκλη
σίας απορεϊ, οταν απανθίζn 6λίyα περί τοϋ τελευ-rαίου έπι
σκόπου Ρωyων '1 ωσήφ, μορφης
1rερισέμνου της 'Εκκλησίας καί
τοϋ 'Έθνους, κορυφαίου μετα
ξύ των κορυφαίων ίεραρχων
προμάχων, οσοι καθηyίασαν μέ
το αίμά των τον ίερον Άyωνα
τοϋ Γιένους.
Μα.λλον είς τούς ξένους συy
yραφεϊς δ έπίσκοπος Ρωyων 'Ι
ωσήφ εύρίσκει τούς ύμνητάς
της θυσίας του καί τούς προσ
κυνητάς της δόξης του. Είναι
άκόμη αyνωστα καί το οίκοyε
νειακόν του ονομα καί το κο
σμικόν του ονομα.
Έyεννήθη είς τά 'Αμπελάκια
εξ ετη μετά την Έπανάστασιν
τοϋ 1770. Πρωτον διδάσκαλον
είχε τον έκ Τρίκκης ίερέα Πο
λυζώην, διαδεχθέντα τον '1 ω
να.ν Σ παρμιώτην. Είς ήλικίαν
14 έτων έπροχειρίσθη αναγνώ
στης. Ό διδάσκαλός του Πο
λυζώης συνέπραξεν είς τήν Έ
πανάστασιν τοϋ 1788 καί απε
κεφαλίσθη το 1790. Καί εκλει
σεν ή σχολή των 'Αμπελακίων.
Ό Ί ωσήφ μετέ<:>η είς Τσαριτσά
νην διά νά συνεχίσn είς τήν όνο
μαστήν σχολήν τήν διακοπεϊσαν
παίδευσίν του. Έκεϊ συνεδέθη μέ
τόιν Κυριακον Οίκονόμου, πατέ
ρα τοϋ μεγάλου ίεροκήρυκος
Κωνσταντίνου Οίκονόμου, τοϋ
έξ Οίκονόμων. Καί ήσπάσθη το
σχημα τοϋ μοναχοϋ. Το 1796
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έπανήρχισεν ή λειτουργία της
σχολης 'Αμπελακίων μέ διδά
σκαλον τον περίφημον Γρηyό
ριον Κωνσταντα.ν. 'Ακροατής
των μαθημάτων του ύπηρξε καί
δ Ί ωσήφ. Έπανηλθεν ώς έφη
μέριος είς Τσαριτσάνη ν. Τότε
(1798 - 1802) ώς διδάσκαλος
έλάμπρυνε την σχολήν Τσαρι
τσάνης δ Λαρισαϊος Κωνσταντϊ
νος Κούμας καί είχε τήν εύχα
ρίστησιν νά βλέπn μεταξύ των
ακρcατων του τον αρχιεπίσκο
πον Έλασσόνος '1 ωαννίκιον
καί τον ίερομόναχον '1 ωσήφ,
τον μετέπειτα έπίσκοπον Ρω
yων.
Ή δρα.σις τοϋ εφημερίου Ί ω
σήφ ανά την έπαρχίαν Έλα:σ
σόνος ύπηρξεν έθνική καί έπο.
ναστατική. Σ υλλαμ<:>άνεται κα:
δέσμιος όδηyεϊται είς τά '1 ωάν
νινα, δπου φυλακίζεται. Έκ
των yραμμαιiέων τοϋ 'Αλη Πσ
σα. δ Μάνθος Οίκονόμου τ')ϋ
συμπαρεστάθη. Τήv έπιρρ,�ην
την όποίαν ασκοϋσεν έπί τοί.i
Ά η τήν έχρησιμοποίει εύερ
yετων διωκομένους Χριστια
νούς. Παρέμεινε καί πτωχός.
Τον δέσμιον απαχθέντα έκεϊ
'1 ωσήφ ό Μάνθος Οίκονόμου δι
έσωσε μέ κί\,δυνον της ίδίας του
ζωης απο των χειρων τοϋ 'Αλη
Πασα.. Καί καταφεύγει δ '1 ω
σήφ είς την 'Αρχιεπισκοπήν
"Αρτης. Προήχθη ύπο του Μη
τροπολίτου Πορφυρίου είς Άρ
διετέλεσε
καί
χιμανδρίτην
Πρωτοσύyκελλος της Μητροπό
λεως.
Ύπηρέτει 'ό' Ί ωσήφ είς τήν
"Αρταν, οταν, κατά Μάϊον τοϋ
1816, ένέσκηψε καί έκεϊ ή έπι-

442

1 Λ I Σ Ο Σ

δημία της πανώλους. Καί δταν
άπέθνησκαν καθ' ήμέραν 15-20
ύπάρξεις, άνηyyΙέλθη ή είσ�ο
λή της νόσου καί αί Έκκλησίαι
εκλεισαν. Ό Πουκε�ίλ καί ό Ν.
Ά,φεντάκης μας δίδουν δραμα
τικήν την είκόνα: «'Οποία, λέ
yουν, στιyμή, δταν ενας τω\ι
έπισκόπων της Μητροπόλεως,
ένδεδυμένος τά ίερατικά αμ
φια, μέ μαύρην καλύπτραν της
κεφαλης του διέτρεχε τούς δpο
μους, ύπό τό φέyyος έπικηbεί
ων δαυλων, πού έφεραν οί διά
κονοι, καί κατέχεε τό άyιασμέ
νον ϋδωρ είς την πόλιν, άναy
yέλλων δτι εφθασεν ό όλει η .J
δαίμων. Δέν ήκολουθε7·�c, οnό
τήν συνήθη συνοδείαν το: λα')υ
καί μόνη ή φωνή του άντr χου
σε δταν εψαλλε τούς :πιθ�,· α
τίους ψαλμούς άyίου Ι ωαν1,ού
του Δαμασκηνου».
Ό πληθυσμός ύπό τή. c,ί..Ί
yίαν των ίεpέων έξηλθε ι ηc -:- .J·
λεως, καί ευρε καταφύyιον έπί
τοσ οραυς Παναyία. Ό '1 ωσηΦ,
ή yενέτειρυ: του όποίου είχΣ:.
πλη) η άπό την πωώλην πρ-'>
τριετίας, παρέμει\ εν είς' τήν
"Αpταν, καί μέ αύταπάρν"σ ν
άπεδύθη είς προσπάθειαν πρός
σωτηρίαν των νεαρων ψυχων,
παραμυθίαν των άπελπισμένων
καί κήδευσιν των θνησκόντων.
Έξηλθε της πόλεως μετά των
τελευταίων καί κατέφυyεν ε= ίς
τό ορος Παvαyία. Μόλις την α
νοιξιν του 1817 έκόπασεν ή έπι
δημία καί δ πληθυσμός έπαvηλ
θεν είς τήν πόλιν. "Εχασεν ή
"Αρτα κατά τήν διάρκειαν της
πανώλους τό τρίτον των κατοί
κων της, ητοι 2.300 ατομα.
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Είς την 'Άρταν ύπηρέτει ώς
βοηθός του Μητροπολίτου Πορ
φυρίου ό έπίσΚΟ'Π'Ος Ρωyων
Μακάριος. Γενόμενος τοποτη
ρητής της Μητροπόλεως Κερ
κύpας, πρίν άναχωρήστ� έμύη
σε κατ' 'Α-rτpίλιον του 1818 τό
'1 ωσήφ είς τήν Φιλικήν Έτοι
ρείαν. Καί περί τά τέλη τοu
1820 ό '1 ωσήφ χειροτονειται έ
πίσκοπος Ρωyων (της άpχc ίαc,
Άμ�ρακίας).
Έκρήyνυται ή Έπανάστασις
του 1821. Καί δ Ί ωσήφ από υ1"
'Άρταν όδεύει είς Βάλτον είς
τό άρματωλίκι του "1 σκου, απ'
έκει είς τό Κομπότι είς τό στρα
τόπεδον του Μαυp:->κορδάτου
καl έκείθεν είσέρχεται δεσΤίό
της-όπλίτης είς τό Μεσολόyyι
'Όπως ύπέροχα τόν χαρακιr;
ρίζει δ Νεόφυτος Δούκας, ύ
πηρξεν ό Ί ωσήφ νηφάλιος, σι:)
φρων, φιλάνθρωπος, σοφnς δι
δακτικός, έπιεικής, άνώτερος
χρημάτων - <<άφιλάρyυρος ,, 6πως τόν άποκαλεί.
Βοηθούμενος καί άπό τόν έξ
'Αμπελακίων συμπατριώτην του
"1 �ον Ρήyαν, επαοχον της
Κεντρικης Διοικήσεως είς τόν
Βάλτον, άναζώνει τόν χιτωνα.
Κρατεί: καί τόν πολεμικόν δαυ
λόν, προπέμπων τούς μαχητάς
έπί την μάχην. Κρατεί: καί τόν
έπιθωάτιον δαυλόν, προπέμ
πων είς τόν Πλάστην τούς πί
πτοντας είς τά πε�ία της. 'Υπό
τάς βόμ�ας των έχθρικων κα
νονοστασίων έπιτελεϊ πλήρως
τα άρχιεpατικά του καθήκοντα.
Έκήδευσε μετό:: του Μητροπο
λίτου Πορφυρίου τόν Μαρκον
Μπότσαρην, ύποδέχεται τόν
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λόρδον Βύρωνα (24-12-1823),
συσφίγγει τούς δεσμούς 'Ελλή
νων καί Φιλελλήνων καί είς τό
σαράκι της διαιρέσεως των μα
χητων αντιτάσσει τό πνευμα
της ένότητος, είς τήν όποίαν
βλέπει τήν ασπίδα της αμύνης
της πόλεως. Κηδεύει τόν Βύ
ρωνα (10-4-1824) καί συνεργά
ζεται αδελφικως είς όρyανωτι
κά ζητήματα μετά του ΈΜε
του φιλέλληνας Μάγερ, του εκ
δότου των «Έλληνικων Χρονι
κων». Έπί κεφαλης προκρίτων
καί λαοϋ μέ τσαπιά καί μέ
φτυάρια επισκευάζουν τούς
προμαχωνας του τc.ίχους.
Είς παρακέλευσίν του της 19
Δεκεμt5ρίου 1825 ό 'Επίσκοπος
• 1 ωσήφ κελεύει: « Εύλαt5ΙΞ'στα
τοι ίερεις, εντόπιοι καί ξένο ι '
'1 ερομόναχ::Η, Μοναχοί, Εύyε
νέστατοι Πρόκριτοι εντόπιοι
καί ξένοι καί λοιποί, nά\ιτες εύ
λοyημένοι χριστιανοί της θεο
σώστου ταύτης πόλεως χάρις
εϊη πασιν ύμιν, καί είρήνη από
θεου, παρ' ήμων δέ εύχή, εύ
λοyία καί συγχώρησις! 'Όλοι
κοινως γνωρίζετε δτι είς τήν
κατάστασιν δπου είναι τό φρού
ριόν μας κατά τό παρόν, δεν
είμπορει νά αντιπαραταχθft καί
νά άνθέΕ.η είς πρώτην καl μό
νην όρμήν του εχθρου, δστις
ενεδυναμώθη πολύ τώρα με τον
ερχομόν των • Αράt5ων...
» 'Όθεν ώς αρχιεοεύς ταπει
νός ΟΠΟυ εύοέθην εδω καί Kl\ δύνευσα μαζί σας, ώς τό ήξεύ
ρετε, 'κατά χρέος σας συμ�ου
λεύω αϋριον μετά τό τέλος της
θείας λειτουργίας, οί μέν ίε
ρεις, ίερομόναχοι καl μοναχοί
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νά συνταχθητε είς τήν κατοι
κίαν μου δλοι διά νά πηγαίνω
μεν είς την μεγάλην ντάπιαν,
οί δέ πρόκριτοι, εντόπιοι και
ξένοι με δλΌν τόν λαόν, χωρίς
νά φροντίσουν καφέδες, καί ρα
κία, νά τρέξουν είς τήν ίδίαν
ντάπιαν μέ δλην τήν προθυμίαν,
ό μέν μέ τσαπί, ό δέ μέ φτυάρι
και αλλος μέ καλάθι δποιος ε
χει καl νά δουλεύωμεν δλοι μέ
πατριωτισμόν καθώς καl άλλο
τε διορθώνοντες αύτήν τήν ντά
πιαν η καί αλλην κρημνισμέ
νην διά νά ίδft τό στρατιωτικόν
μας, καί τήν από μέρους μας
δυνατήν προθυμίαν καl δούλευ
σιν και νά διπλασι6:ση τον πα
τριωτισμόν καl ήρωϊσμόν του .. ».
» 'Ακούσατε λοιπόν αnαντες
τήν συμ�ουλήν μου τήν αρχιε
ρατικήν διά νά λάt5ητε εύλο
yίαν καί οχι κατάραν, νό:: λά
�ητε τον επαινον παρά των αν
θρώπων».
Τήν αοχιερατικήν παρακέλευ
σιν του '1 uσήφ, ή όποία ανε
yνώσθη είς δλας τάς εκκλη
σίας, ηκουσαν δλοι. Ι(αl δλοι,
ώς ειτολήν Κυρίου θεου έφύ
λαξαν καί επορεύθησαν «εν
τοις rτροστάyμασιν αύτου».
Είναι ό Έπίσκοπος '1 ωσήψ ό
ατρόμητος μαχητής καl εν ταύ
τω ό ίερεύς. Καl παοαuένει πέ
νης. Καl μαρτυρία της ήθι:λ.η11έ
νης πενίας του είναι είς δλ.ην
την κοινότητα τό ρακωδες ίμά
τιόν του. 'Ολίγον προ τ')G uαυ
τυρίου του ή έλληνική κυ�έρ
νησις του yορηyει 200 yοόσια
μηνιαίως. Καl 'δ' Ί ωσήφ διελά
λησεν είς τήν πόλιν καl είc- τούς
προμαχωνας τήν αδιά�λητον
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πηyήν τοϋ είσοδήματι,ς του.
Κατά Μάρτιον τοϋ 1826, ά11ό
τάς δυσκόλους στιyμάς τοϋ 110λιορκουμένου Μεσολοyyίου, ό
Ί μι:ψαήμ ζητεΊ: τήν συνθηκολό
yησιν της Φρουρας καl τήν 11α
ράδοσιν τοϋ φρουρίου. Οί στρα
τιωτικοί καl 11ολιτικοl αρχηγοί
της 11όλεως, 11ρlν αποφασίσουν,
έζήτησαν τήν yνώμην τοϋ έ11ι
σκόπου '1 ωσήψ. «θάνατον μt
τά δπλα είς τά χέρια», άπεκρί
θη δ '1 ωσήφ. Καl οί άρχηyοl ά
,τήντησαν τήν 21 Μαρτίου 1826
είς τόν Ί μ'5ραήμ: «Ά11οθνή
σκομεν, άλλα δέν 11ροσκυνοίί
μεν».
Καl ηλθεν ή ωρα της 'Εξό
δου. Οί άρχηyοί της Φρουρας
γράφουν τόν Ά11ρίλιον τοϋ
1826 είς τό στρατό11εδον της
Δερ'5έ κιστας: «'Α11οψασίσαμεν
τήν εξοιδόν μας ... Τό Σά'5'5ατον
εlς τάς 1 Ο τοϋ μηνός α:φευκτα
φεύyομεν».
Εlς τά «Στρατιωτικά του έν
θυμήματα» δ Νικ. Κασομούλης
άφηyεΊ:ται τήν δραματικήν σκη
νην, ή δποία συνέ'5η τήν παρα
μονήν της 'Εξόδου. Παραθέτω,
δ11ως εχουν, τα σχετικα κε(με
να:
«Τήν αύyήν έσυναθροίσθησαν
εlς τοϋ Τζια'5έλα τήν οίκίαν να
σκεφθοϋν ώρίμως 11ως επρεπε
να οίκονομήσωμεν τον λαόν,
ωστε οί έχθροί να μη μας κα
ταλά'5ουν. Είς ταύτην την συ
νεδρίασιν ηταν μόνον οί ανώτε
ροι αξιωματικοί, αί τοπικαί Άρ
χαί καί δ 'Αρχιερεύς Ί ωσήφ
Ρωyων... Άπεφάσισαν ολοι νά
ψονεύσωμεν δλαις ταΊ:ς yυναί
καις, ανεξαιρέτως, καί τα μι-
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κρά παιδιά έ11ί λόyc..ι νά μή
προδοθοϋμεν ά11ό τάς κραυyάς
των, καί τότε δέν μείνn κανένας
μας ζωντανός καί 11ροσέτι δια
νά μή μείνουν αίχμάλωτοι είς
τούς έχθρούς. Διά να άποφύ
yωμεν δέ τήν φιλόστορyον συμ
πάθειαν των πατέρων καί ά
δελψων, άπεφασίσθη νά σφάξτJ
δ ενας τοϋ άλλονοϋ τήν οίκο
yένειαν. 'Όλοι μέ μίαν φωνήν,
τό άποφσσισαν καί ησαν ετοι
μοι καί νά είδοποιήσουν τό
στράτευμα νά άρχίσn. Μία
τοιαύτη στρατιωτική απόφασις,
αν καί γενναία, πλήν σκληρό:
καί απάνθρωπος, έπαρακίνησε
τον αρχιερέα Ρωγων Ί ωσήψ
έν τq, α:μα νά σηκωθfi έπάνω
λέγων:
«'Εν όνόματι της Άyίας Τρι
άδος, είμαι • Αρχιερεύς. "Αν
τολμήσητε να πράξητε τοϋτο,
πρωτον θυσιάσατε έμένα. Καl
σας άψήνω τήν κατάραν τοϋ
θεοϋ καί της Παναγίας καί δ
λων των Άyίων, καί τό α1μα
των αθώων να πέσn είς τα κε
φάλια σας.
'Εκφώνησε τοΟτο, έκάθισε
καί α:ρχισε νά κλαίγη».
Ή απόφασις τοϋ Σ υμ'5ουλίου
ανετράπη. Καί «αποφάσισαν
να μήν θανατωθοϋν μ)έν, 11λήν
οί ύ11ανδρευμένοι καl οί συγ
yενεΊ:ς νά πείσουν τάς οίκοyε
νείας των οτι κατα τήν 'Έξο
δον νά τρέξουν κοντά τους, καί
μi ολην τήν εύχαρίστησιν να
σωθοϋν... τα δέ μικοα παιδιά
να τα 11οτίσουν άψιόνι, τήν ω
ραν της έξόδου μαc:. να κοι uη
θοϋν καί να μήν κλαίyουν. Καί
δποιος εχει την τύ χη ν να yλυ-
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Ο ΡΩΓΩΝ

τώστ� καλως· δποιος πεθάνει,
ας πάyτ� εις τό καλόν' κανένα
βάρος είς κανέναν δέν μένει».
(Κασομούλη Β., σ. 251-253).
Ή τελευταία -π:ρό της 'Εξό
δου συνάντησις των πολεμικων
καi. πολιτικων αρχηyων των πο
λιορκουμένων μετά του αρχη
yου της 'Εκκλησίας, του Έnι
σκόπου Ρωyων Ί ωσήφ, εyινε
την μεσημe5ρίαν της 10 'Απρι
λίου 1826 έπi. του nρομαχωνος
του Μπότσαρη, της Μεγάλης
Ντάnιας. Καi. έν κατανυκτικτj
σιyτj των παρεστώτων ό αρχιε
ρεύς '1 ωσηφ απέριττος έyεί
ρεται καi. ύπαyορεύει είς τόν
Νικ. Κασομούλην, yραμματι
κόν του έκ των αρχηyων Νικ.
Στορνάρη, τό Σχέδιον της Έ
ξοδου. Άnό τό ίστορικόν σχέ
διον μεταφέρομεν έδω τόν πρό
λοyόν του:
«Έν όνόματι της Άyίας Τρι
άδος. Βλέποντες τόν έαυτόν
μας, τό στράτευμα καi. τcύς
πολίτας έν γένει μικρούς καi.
μεγάλους nαρ' έλπίδα ύστερη
μένους αnό δλα τά κατεnείyον
τα άναyκαί:α της ζωης nρό 40
ήμέρας καi. οτι έnληρώσαμεν
τό: χρέη μας ώς πιστοί στρα
τιωται της πατρίδος είς την
στενην πολιορκίαν ταύτην καi.
δτι, έάν μίαν ήμέραν ύπομείνω
μεν, περισσότερον, θέλομεν α
ποθάνει ορθιοι είς τούς δρό
μους δλοι.
θεωρουντες έκ του αλλου οτι
μας έξέλιnε κάθε έλπi.ς �οη
θ,είας καi. προμηθείας, τόσον α
πό τήν θάλασσαν καθώς καi. α
πό την ξηράν, ωστε νά δυνηθω
μεν νά βαστάζωμεν, ένQ εύρι-
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σκόμεθα νικηταi. του έχθροϋ,
απuφασίσαμεν όμοφώνως. Ή
ξοδός μας 1,,ό: yιντ� /1ρu.ου είς
τάς δύο ωρας της νυκτός της
10 ΆnριΛίου ήμέραν ΣαίD�α
τον καί t,ημερώνοντας των Βαt
ων, κατά τό έξης σ)(!Ξδιον ή ελ
θ ΙJ η δέν ελθΙJ βοήθεια...».
Παραθέτω καί τάς κάτωθι
τελευταίας nαραyράφους του
Σχεδίου.
« 1 Δ' : 'Όσοι των αδυνάτων
καi. πληγωμένων έπιθυμοϋν νό:
έξέλθουν καi. δύνανται, νά εί
δοποιηθουν από τά σώματά των
τουτο».
« 1 Ε' : Τά μικρό: παιδιά ολα
νό: τά ποτίσουν ό:!φιόνι οί yο
νεΊς αμα σκοτειδιά στ� ».
« 1 ΣΤ' : Τό μυστικόν θέλει
τό εχομεν Καστρινοί καi. Λοy
yίσιοι».
"Αν ή δύναμις των περικυ
κλούντων τό Μεσολόγγι δειvων
είναι, κατά τόν nοιητήν, πέλα
γος, ή θέλησις της Φρουρας εί1,,αι βράχος. Καί, αντί παραδό
σεως, απεφάσισαν τήν έξοδον,
yενικήν εξοδον ολων έναντίον
δλων. Καί δπως λέγει ό :Σ ολω
μός,

ε

Είναι έτοιμα στήν ασπονδη πλημμύρα
(των όρμότων,
Δρόμο νό χτίσουν τό σπαθι.:':� κι έλεύ
(θεροι νό μείνουν
'Εκείθε μέ τούc όδελφούc, εδώθε
(με το Χαρο

'Αλλά, προτοQ ξεκινήσουν διό:
τούς αδελφούς, έτοιμάζονται
διό: τόν Χάρον.
Συνεκεντρώθησαν τό Σάe5C5α
τον του Λαζάρου είς την έκ,<λη
σίαν του άyίου Παντελεήμονος,
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δ-ττου έτέλεσε τήν τελευταίαν
του λειτουρyίαν ό Έ-ττίσκο-ττος
Ρωyων 'Ιωσήφ, καί έκοινώνη
σαν των 'Αχράντων Μυστηρι
ων. Δεχόμενοι, α-ττό τό χέρι του
όσιομάρτυρος '1 εράρχου τά: τε
λευταϊα ψίχουλα του άyίου αρ
του, έζήτουν καί -τταρεϊχαν με
γαλοφώνως -ττρός αλλήλους
συyχώρησιν.
Μας δίδει ό Κασομούλης καί
τόν απολοyισμόν της 'Εξόδου.
«Ά-ττό τούς σημαντικούς - λέ
γει - εμειναν καί δέν έφάνη 
σαν έκεϊ ( φονευθέντες) ό Νιικ.
Σ τορνάρης, ό Κώστας Σ ιαδή
μας, ό Θανάσης Ρατζικώτσι
κας, ό 'Αρχιερεύς Ρωyων Ί ω
σήφ, δ , 1 ω. Καρα-ττι-ττέρης καί
λοι-ττοί δημογέροντες Μεσολογ
γίου, ό '1 ω. Μάγερ, συντάκτης
των «Έλληνικων Χρονικων»
κ.λπ., κ.λπ. Ά-ττό τούς ίατρούς
έφονεύθη καί ό -ττερίφημος ίσ
τροχειρουρyός Δούκας, Ή-ττει
ρώτης, μέ τούς υίούς του καί
συyyενεϊς» ( Κασομούλη, Β. σ.
282-283).
Ό Κασομούλης, έξεΧ.θών με
τά: της Φρουρας καί διασωθείς,
έyνώριζε μόνον τό γεγονός, δτι
ό Έ-ττίσκο-ττος Ρωyων 'Ι ωσή,η
δ-έ.ν έφάνη μετά: την 'Έξοδον.
Πως έτελεύτησε, μας τό διη
yουνται αλλαι -ττηγαί.
Είς την λψνοθάλασσαν του
Μεσολογγίου ύπηρχε τότε ενα
νησίδιον. Έπ' αύτου έλειτούρ
yει ενας λιθόκτιστος αvεμόμυ
λος. Μετά: την εξοδον της φρου
ρας την νύκτα της 1 Ο Ά-ττριλίου
1826 καί κατά: την στιγμήν της
συγχύσεως την δ-ττοίαν έπέψε
ρε ή κραυγή «ό-ττίσω, ό-ττίσω είς
1
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τά: κανόνια σας», ό έπίσκοπος
Ρωyων '1 ωσήφ κατόπιν δλονυ
κτίου μάχης διε-ττεραιc;)θη μέ ό
λίyους μαχητά:ς είς τήν νησϊδα
του ανεμομύλου καί ένεκλείσθη
μετά: έπτά: ανδρων. Ό έκ των
-ττολεμιστων Γεώργιος Τζα<5έλ
λας έπρότεινεν είς τόν '1 ωσήφ
καί είς τούς αλλους νά: εξέλ
θουν μετ' αύτου διά: της παρα
λίας όδου προς Εύηνοχώριον
και έκεϊθεν νά: -ττροχωρήσουν
είς Δερ<5έκισταν, τόπον συγ
κεντρώσεως της έξελθούσης
φρουρας.
Ό '1 ωσήφ ήρνήθη, θέλει νά:
-τταραμείνn καί τήν ωραν αύτήν
τοϋ έσχάτου κιvδύνου «ό -ττοι
μήν ό -ττιστός, ό τήν ψυχήν αύ
του θέμενος ύπέρ των προ<5ά
των». Ό Γεώργιος Τζα<5έλλας
διεσώθη. Ό '1 εράρχης, δια
<5λέ-ττων αφευκτον τήν αλωσιν
του άνεμομύλοu α-ττό τούς λυσ
σωδως έπιτιθεμένους έχθρούς,
ιεθεσε πυρ είς τήν έναπομείνα
σαν -ττυρίτιδα καί ανετίναξε τό
κτίριον. 'Α-ττό τούς έπτά: συμμα
χητάς του αλλοι έφονεύθησαν
καί αλλοι - δ-ττως αύτός ουτος
ό Ί εράρχης - έτραυματίσθη
σαν βαρύτατα. Οί Τουρκοι έμ
-ττήξαντες είς τά: έρεί-ττια του α
vεμομύλου μίαν καραμπίναν έ
κρέμασαν άπ' αύτήν τόν αίμό
φυρτον '1 εράρχην.
Ό 'Επίσκοπος Ρωγων , Ι ω
σήφ έτελεύτησε τόν βίον του έν
βρόχψ 'Ήρως απαράμιλλος
καί μάρτυς καί -ττρωταθλητής
ασύγκριτος του αyωνος του
Μεσολογγίου καί της έλευθε
ρίας της 'Ελλάδος.
Η ίδιαιτέρα του πατρίς, τά
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'Η Χρισ-ιιανικη εύθύνη
ΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Του αίδ. ΖΑΝΝ
Όρθοδόξου πάστορος είς Η. Π. Α.

Ί'ΙΧ θωΥJε'ι-τpιχ:χ. θpr;σχsύ,μ,Χ-τ:Χ,
γιά. νά Χολαιχεύσουν τό-ι τρα:η1α:::
σμένον σ,v{}ρώπ:νο έγωϊσμό :ι:ις,
διδά..cJ1κ.ουν δτ: εΖ;ιεf}α nα:ο:ά τ-,J
Θεοϋ.
Τόν Θεόν c1ιως α,ύτόν τ:χ. :p
γα του μά; τό'ι π:ι.pουι:, ιάζοJ'Ι ώ::;
Άπο-τu1χηιμένο'ι Δ.ημιουφγc,ι, τ.c;ύ
γιά έχδίκηι:,ι κ.άμνει -τόν Κc1.-τα
κ.λυσμόν του 1\ ιi)Ξ, τό πυψ Εζ Ο•J
pαινου, τήν έξορία, του 'λιδ:ψ κ.i.,
του &ποίου τά. «λάJθη», τά. ψ:ψ:ώ
νομε ώς ά,μα,ρτίες σΤ)όν α.Vθpωπο
καί του κα.λλιεργουιμ.ε τό αϊσθΥ,
μα. της ένοχης. Βs6αιίlως, ',!.,υτό
-τJό α.ι'ίc;θηιμα -:ο!} <�πpcπαccp:,.oυ
&μχρτήμχτο;,> είνα.ι τό προζϊ,μ:
τη; θpηt'J"Xεl trcί,Χij; διιδα,χη;, -iι 6ποία μ,5.ς ζη,τsί πίστι σΤ)ό Θεό x.1.l
αιyάιπ η στόν α-νθρω,πο, καί εΙ-ηι
θαv,μάισ:ον ωπό κοινων:
σχοπ:
μ,όπητα., νά. έξημεpωΙΒη δ α:ιθρω
πος κ.α,ί νά γίνη &..δελψός τού ά.
yvώ,στοu ά,νθρώπcυ.
Πόισψ ομως χσ.pποcροpία, ±πέ
δωισε ή θεία α.υτή δ:δα.χή; Και
01:ή

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

ίστορικά 'Αμπελάκια, εtς συyκιvητικην τελετην έτίμησαν
πανδήμως την μνήμην του. θά
κοσμfi την yενέτειράν του ή
-ττροτομή του. 'Αλλά και θά πα
ραδειyματίζ-n και θά διδάσκn
τάς yε εάς, πού θά ερχωνται,
μέ ποίας θυσίας και μέ ποίους
πόνους κατακτδ:ται και διατη
ρεϊται ή ελευθερία των λαων.

πόσον οί πισωί ά,πεμοοκ.ρύνιθησαν
α.πό -τόν i"('ελ?.ίΟ'Ι έαιυτά-ι τους;
Π�σΟJ; Ψ? κτσύ; πολέ ι ωυ; ε
χου-ι κά1μει χ,;..ι Χ�μ,νοu1ν μ,ετα.ξύ
τrιJ'Ι cί χριστια.'ιι·..ιοί Λα.οί; Καλύ
τερα νά. μή τού; μετp 'σrις, γι-Χτί
θi κλάJψΥΙ ·ή ψuχή σου...
11.Η -:ό σχά.:ρος τη; Ορ·η:J1χ.s:.ι-::
χ-7ί; μα; π:στsω;; κου6αιλ&μ,ε καί
τό ψ:;pτίο τιiJ'Ι πλέοv ζωωδώ-ι ε
πιιθυμ:ών μα;. 'Αλλά. ή έπιστήμη
τry; ψυχολογ:ας σ,,'Ια.Υ.,α.λύπτ-ει τό
λαθραίο α}τό φοpτίο μας εϊμ:Οα
α.vα..πολόγψ:ο:, λογ ικ¼ κα.ί r,θι
κά. Πρέ.πε: 'Ι'Χ ά.παλλάιξωμ.ε τόν
θΞό τη; εύθυνη; τιiη �μ,αρτιών
μα.ς κα.ί νά. & vα.γ11 ωιpί J1ω1μ,ε τό δ:, '
κο' μαι; �N'YJ'0ος ("ο.χι Ό,<.αιτ... ει-κeι�
-η Θsου δ &.νΙθρωπο;, ά.,λλά, κατ'
' '
'
'
' )
ο' Θ
- εο;
κα.ι
ε�κο'/7.
α..' 11 0ρωπου
νi π ιστέφω�μz ε1ς τόν Θεό-ι της
Ίωα.·Νείcυ Θωλαγίας: ΑΓΑΠll
Ο ΘΕΟΣ. Ώς χριστιανοί, λσι
πόν, ηθιΛ χ:z.,ί λοyιοι_.ά ε�μ,εθα
ύπεύθυνο: γά. τί; πράιξεις μιας κα.ί
κ.α:ιμία. τιμωρ:α, θέv μ.α.ς έ.π:Ειάλ
λz, -τα.ι ώς ,<θέιλη,μα. Θεου», iλλά
ώ; γέvνημα τη; κ.α..κ.ίας μα..;, κ.α.ί
:)
γ� αύτ() π.pέπε� να /.., Χ�Ο: κ�η μέ
σα ι1α.ς ή ΛΓλΠΉ ώς ΦΩ�Ιl
ΤΟΥ emor.
«Μή πλα.ν&,σθε, Θεός ού μυ
y..τηρ:ζετα,: · δ yά.ρ έά.ν σmείpl)
α.νθρωπο;, του-το κ.αί θερ:σε:.
(Γαλά.τα; G, 7) .
.\Jιδ. ΖλΝΟ� ΓΟϊΓΟϊΤΑ�
Man field. ΟΙ1ίο
1

1
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ))

('Από τήν Προϊστορία μέχρι τήν Άvαγέννnσn)
μέ 3 πρωτότυπους πίνακαc: έκτόc: κειμένου,
περιέχοντας τούc: φιλοσόφους κατά Σχολάc:

Α'. Προσωκρατική nερίοδοc:
Οί άρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Οί "Ιωνεc:, οί 'Ανατολικοί, Πυ
θαγόρας, Ήράκλειτοc:, Έλεδται, Έμπεδοκληc:, ΆναΕαγό
ραc:, 'Ατομικοί, Σοφισταί.

Β'. 'Από τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιανισμό
Σωκράτης, Πλάτων, Άριστοτέληc:, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα
δημία Πλάτωνοc:, Περιπατητικοί, Στωϊκοί, 'Επικούρειοι,
Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι.

Γ'· 'Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν Άνα
γέννnσn:
Νεοπλατωνικοί, Πατέρεc: - Άnολογηταί, Σχολαστική φιλοσο
φία, Θωμδc: Άκινδτοc:, Ρ. Βάκων, "Έκκαρτ.
Εύρετήρια όνομάτων.
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Γάς όμφαλός
«' Ο δ:ναξ οο τό Μαν\-είον �ι
τό lν Δελφοίς, οϋτε λέγει
οCJτε κρύτcτιει, ά).λά σηιμαL-..ε.u.
Στης Κασταλίας την 'ΤΠJ'Υή, σκυφτός θά τηω κρουστάλλι
νερό πού ρέιε.ι τrάναγνο ά\μέτρη,rους αίωνες.
Νάμα της σκέψης θέ νά πιω, πανάρχαιας σοφίας,
κάτω ά:ττ' τούς βράχους τούς κοφτούς γάργαρο πού άνα!>λύζει.
Διψώντας γιά τά ίερά τά θέσφατα, ω Λοξία,
προσκυνητής στά μάρμαρα της φωτε.ινης της γνώσης,
άκίνητα; θ' άφουyκραστω τόν ψίθυρο τάί ιryέρα
μέισ' στίς χλω.ρές τίς ψuλλωσιές της δάφνης πού φυτρώνει
ττλάι στ' αύλάκι πού κυλδ: κραχτrάλλινο τό νάμα_
Κάθε στιyμή κι �να χρησμό γιά τή ζωή τ' άνeρώττου
δίνει ό Φοί6α; δδηγό! Χαρά στόν ττοο γνωρίζει
τά μυστικά άλ�τα νά ξεδιαλύνει τώρα
&που Πυθίες ίε.ρές στόv τρίποδα δέ στέικουν...
«Γνωθι σαύτόν» τό κάλεσμα της Δελφικfις άλήθειας!
Τό Σύμπαν εtναι μέσα μας μεγάλο δσο κι ή πλάση
κι αν της ψυχfις μας τ' άδυτο γνωρίσουμε ως τό βά'θος
μάθαμε κάθε μυστικό, σοφοί €χουμε γίνει.
(Ψυχης καί νάί λαΜρινθοι, γκρε.μοί δλο σκοτάδι
πού τφοσδοκοϋvε �')λιοφως γιά νά γε.μLσουν άνθη).
Δεν κρύi!>ει ό Φοίi!>ος τ' αϋριο κι όμως ούδέ τό λέιε.ι
άλλα σηιμάδια στό θνητό δίδει γιά vά νοήσει
κι αύτός άπ' δ,τι στην καρδιά καί μές στό νοϋ εχ,ει κλείσει,
μπορεί νά δώσει νόημα, τάί λόγου ναi!>ρει ούσία.
�Εχει ή σοφία μυστικά καί τάί Θεάί δ λόγος
πρeτιει νά μένει σκοτεινός άττ' τό πολύ τό πλfιθος!
Οί Φαιδριάδες, φύλακες των μυοτικων των θείων,
στέκουν: Ναυπλία άττό τή μιά καί 'Υό:,μη:εια άπ' την άλλη,
�raς όμφαλός» ό θησαυρός, άρχή του κόσμου δλου.
Γλαυκές έλιές στά πόδ•α σου μέ καρπισμένους κλώνους,
εlρηvοψόρες, ημερες, εύλογημένες, <'ryιες,
ρουψοϋν έσένα ,άχόρταγα κι αύξαίνουν καί πληθαίνουν
ω Φοίi!>ε, "Ηλιε, Πύθιε Πατέρα κάθε γνώσης.
Κι ά:ττmω στ'ή Λυκώρεια, στοϋ Παρνασσού τά ϋψη,
σάν προσφορά στη δόξα σου, άρχοντα Μουσηγέτη,
στήνουν χορό περίκαλο οί Μάίσες οί παρθένες,
τόν 'Ελικωνα άφήναντας γιά τή δική σου χάρη.
ΤΑΣΟΣ Π. ΒΕλλΙΟΣ

('Από τή συλλογή « Σττονδές»)
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Συνέντευξις τοϋ Ρώσου χειρουργοϋ
ΝΙΚΟΛΑ Ι· ΑΜΟΖΩΦ

Ό δόκτωρ Νικολά.ϊ Άμόζωφ,
οιακεκρ:μ,ένος Σο6ιετιy.ος χει
ρουργός, στ+,ν κλιναή τοϋ όϊ.οί
ου εχουν γLνει περίπου 6.000 :γ
χεψήσεις Υ,ΧpΟια.ς, πιστεύει οτι
μόνο·ι οι κα.Οημερινες έντ:Χτι χες
Κιαί ψυσικες α.ισκήσεις χα.λυ63ώ
νουν την ά.νθρώπι·ιη καpδ:ά. εν
α.ντ;ίον τοϋ κινδύ·ιου τού έιμφpά.
yμα.τος.
ΕΡΩΤΠΣJΣ: Πως συμο,χ,(•ιει,
bσείς εν:Χς χειρουργός εν έ·ιερ
γείςι , νά. ένδια.φέρε:Jiθε για. -:.ήν
πρόληψι των -mpδια.κων προσ
βολών;
ΑΙΙΑΝΤΗΣΙΣ: , κρ:6ως, έπειδη ε!μαι χειρου1ργός, εχω εκ
τελέ'J'ει πά.μτωλλες εyχειpήσεις
κ!Χί ξέρω -κάθε ση,μα.δ-ά.κιι της
Χα.pδια.ς, ενδ:α.φέρο;ια.ι y:ά. τΎ/Ί
πρόΙλ ηψι των έμφρα:yμά.ιτω•ι "Ι.υpί
ως. Βέ6α.ι!Χ, Ύ/ δουλει:i μου εΙ·η.:
να. κά.νω έγχεψ/σε:ς, ά.λλά. ε,:ι
ρύτεpη α.πσ�τολή τοϋ t'Y,τpoG Ξ('ια:
νά. &νcι,χα.:τ:ζη την ά.:1Οi-ιεια. στή'Ι
πορε:χ της, παρά. 1ι χ:Χτα.πολέ;ιη
σίς της δη·ι έ.πι,εΟrΊ- Θυμσ,'J'τε
πr.ι:οί fρα.v οί zΛρ.r.ι: :-.pο·ιι::Υ.3ε;
,oij α. νΟρώπου τΎj '/ :πσ-χ ή τ.:r.ι; C:έ ι
υπηpχ::ι.'Ι α.υτο·,ϊνr1 ι'Υ., α.εpο;;;i.rί:,cΙ.
η τΥ/λεορiσει;; ΈΧα.τομψ1ρ::χ.
ά.νθpωιπίνων ζωών ± :ρ χφου /'ΊΟ &
πό τήν πα:ιώλη , -ή·ι εΙJλοyιά., -ή

·r,

χολέρα. ΚJ'i-ί τήν έλοΨ)'J'ία.. �ήμε
ρα. ή ύπ' &.ρ�θ. 1 μά.στιξ τοϋ άν
θρώπου είνχ: -ό εμqψΧ,γμα.. Ή
Υ.υριώτερη πηγή του είνα.ι ή κα
θιστική ζωή Υ.α.ί ή παλυψc1.,y:α..
Ή «μυϊκή πείνα.» ά.ρχί ει στον
σύγχ_ρονο α.νUpω-πο &.πό τήν π,χ,ι
δ:1κή τοο ήλιΥvία.. ΊΌ ιπ.α.:δί κά..θε
ται πολλές ώρες στο σχολείο καί
σ1τ;ό σπίτι, μά.λ.σ-τcι, τον τελευ
ταίο Χ::ι.ιρό με τήν τ-ηλεόραι:1:. Συ
ν-ή9ως αί φ:λόδοξοι γσνείς του
προσΒέ'tουν ·ι.ι α.λλες ώρες χα,.θί
σμ!Χτος y:ά. μα.θήν,α.τα. μοοσικης
η γ λω:,σων. Ί'ό &.οτοτέλ�εσ,μ:Χ εί
ναι να. μην εχη τό π¼ιιδί α.pΧετές
ώρ,::ς νά. τρέξη γ.α,ί γά, πα.ίξη, ό
πότε τό σώμ!Χ του α.Ο'ΧΞίτα,.ι πολύ
λιγώτερο άιπό οσο α..π!Χιτεί ή 9ύ
σ:;. Ή κα..τά.�w:ς χεφοτερεύει
μετ::ι.ξύ τω·ι 17-23 έτG)'Ι. 'Έχει
ά.ποο�ιχΙθη στα,τιστι,y.,ώς δτι τα. έ
π:πtδα. ψυι'J'ιΧής α.ισκψ�ω; :,τi
Υ..ολλέγ:α. Υ.χί ,χ π,χ,νεπ:στ·Ιι�ιια.
είναι πολύ χcι.μη;).ότερα άιπ� �
Υ.είνχ ,ω•ι -:Υχ_,:iλικων ά..πα:ρο:των.
1(7.Qω; προχωpCU'/ στα, 30, ή Χ'Υ.0:σϊ::Υvή ζωή ,ους εχε: άδυψχ.-ί
σΞ: το•'ι; υ:ρ�.χκούς μ,υς Χ:χ.ί :yε:
cτcηρεά.σει τi cι.ί μοφό p 'Υ. ά.yγεί:χ..
1Ξ'Ι Ξί·η.: πzp:::pγo πως το ε:1ψp:χ.γ:1α χτυrπ:iε: πεpισσότ�οcυς
·ιέους τώρα., παρχ στο π:χ.ρεί..θ6·ι.
1
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'Όσο yιά. τό ψα.γητό, δ καθέ
να.; ξέρει δ,ι ή πολυφαγία. δδη
yεί σέ ενc1, σωρό σ.1:Jf!ένε:ες. 'Επί
π?.Jiον, δσο λιγώτερο ά.σκείτα.ι cρυ01:κως, τόσο λ:γώτεpες θ�ερ:.ιί�ε;
εχε: σ.νάfrκη τό σώμα.. Έ·ιώ 3πως τό σώμ.α γί·�ετχ: 6α0;η1 δό·ι
λ:γιb-:εpο δpαστήp:ο, οί στομαχι
κές συ-ι 'θειες μένουν ά.μετά.ολrj
τες, α.•ι δέν χειροτερεύουν.
'Η
ζωη τώ·ι χο·ιδpών λιγο:r.εϊε. ?.πό
πiν-ε εως δέκα. χpό•ιια.
'Όλα α/,,:Χ εί•ιαι γνωσ,:;ί., ,:χ
το•/ζω δμως διότ: είμαι πε,ε:
σμέ•ιος γ.ά. ,ήν ζωτική ση,ρσ:α
τής φυσικής άσκήσεω; κα.ί ,'1,;:;
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ψχγο:ποτικης μετρ:οιπα.θιεία.ς. Έά.ι
δ ά.νθpω-πος c;υνr1 8ίση μερ:κές φυ
σικ�ς α.:J"ι<.ψεις κ:ι.θη,μερινώς, �ν
συνδυα.σ'μψ πpός μέτρια. ποσό-:rιτα
φαyr;τοίί καλ ελεγχο του 66-,ρ,χ,ς,
ή Υ.αpδιά. τοcι θ' ά·ιτισταθη κα,ά
,ου Υνt ·ιδύνου ε.μφpά.yμα-τος.
ΕJ:>ΩΤ.: Ώς πpολr;ππκό γι:.ι.
τίς κ:ι.ρδ:::ικές &σθέ·ιειες ιιερ:κοί
1α.τροί συv.στοίίν ,ό 6ά.δι�.ια. -:ό
τρέξ:�_.ιο Χαί ,ή•ι πο3ηλα.σ::ι.. Ί'ί
φρονείτε έπ' αύ -οσ;
.\lI\1T.: Τό 6ά.ο:σμ,7. ε:·1:χ.:
τ7.χύ
ά,τ;οτελε:ψατ: κό a. ·ι εί•ιαι
(ταχύτης 3-(i χιλ:ο:ιέψω·ι '1J
pια.ίως} κ7.t παpχ-τεταμ.ένο (του-
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λάJχιστον δύο ώρες 'Υ)\J,εpησίω;) .
ΆUά οί περισσό�εροι άνθρωποι
δεν εχουν "Χ/Χ,ιρό. υΟσο για. τό
τρέ�ιμο ετvα.ι πολύ -κ,α.,λό. Ξέρω
?ΌοUοος, οί δποίο� τρέ'χουν στ(;ύς
εξοχw..ούς ορ�ους της πόλεως,
ψορώντα.ς μιά άJθλητι-κ,ή ψα.νελλί
τσα,, χωρίς νά προπονουψtα.ι γ:ά.
y,,σ.,νέναΝ &:yων:ι.. 'Απλώς μετέ
χουν, ο,π1ως ),έγω, της y,,:νήσεως
tνα.ντίον του έ.μιψρά.wοοτος. Μι-Χ
α[)..,λη y,,α,λ-η συμ6ουλη είνα.ι το
τέ.ννις, δύο φορές την έ6δο,μά..οα..
Άλλσ. κ.α.ί α.ύτό δεν εΙνα.ι ευχο
λα. πρα.γμ,α,τοποι+;σιμο.
Ι1εvικ.ά, χ,pεtάζε,α,ι κιαθΙ ημ,εp:·ιη
α1σ1κ:φ:ς, &λλσ. δ σύγχρονΙΟς 5.ν
θρωtπος ουτε, χρόνο ε,χε: 011:η ο:ά..
θεσί του, ουτε κ.α.τάιλ:ληιλες συν
θηκ.ες. Γι' σ.uτό, ή λόσ:ς εΙ·ια.ι
ν« γίvετ:α.ιι στο σπcίτ: πρωϊνη γυ
μνα.ιστικ.ή. ' κα.θένα.ς μποιρεί νσ.
προγρα.μμα.τίση ενα. συ·ιδυχcJΙμό
οοσκ.ήσsω"/1. Δεν εχει σημ
, α.σ!α. τί
1ΧtJ1Κfpεις θσ. ιεΙνχι κ.α.ί π61σο δύσ
κ.ολες. υΕvα. α.τομο με Χα.λη ύ
γ�ε(α. μπορεί νσ. κά:-ιη 800--1000
κ.ινή1�ε:ς σε δ:άιστΎJ!μ.α. 20--30
λειπιtών. Οί ΚΙινή::rεις ?έπε: νά.
yίνωντα,ι •ωη
, ρά.., μέχρις δτο<J ή
ά,να.π,ιο+, &.ρχίσει γ.ά, δ�σΥ..,ολεύ,ε' ,
,
τ"ι
.,. . Λι,ι.vI α.,α.πχυ,
σ:ς κα.ι' 1.c.πα.να.λ }:ς. Για. τη·ι Χσ,pδ:ά δέ·ι εν
οια.ψέρ,ει τό είδcς τών Clν'JΚY(J'Ξ.U)'I,
&.λλσ. ή α..σοc σις χα,(:}' εα.υτήν_
ΕΡΩΤ.: Η, λέγ,ετα.ι 5τι οί γυ
ά,σκ ',πις OC'I π::;έπε:
μ·ιοοστ:Υ.ες
,
νά. είνα.ι κουpc1.στ:κ.ές. Τί · λέτ.z
σείς:
Λ ΠΛ Τ.: 'Έχω &χούσΞ: ,ά,
),ένε δτι [πειτα. ά.πο δέκα. επ:κύα.να.πνευψεις πpεnτ:ε:
' Ία.' και:ιετε
'
'
1στ:κες ά..σκ:ήσεις, γισ. νσ. 6γη τό
διιοξ1είδιον τοiί ανθρ::χ.y,ος. Ά·ιοrι-
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σίες. Το δ:οξείlδιον "Όοiί iνθρα.
-κ.ος m:ρέ.πε: νσ. μέ:ιη στο σώμα..
Δ•έν είνα.ι 6λα,πτ:χ,ό, διό�τι διχ.
στέ1λ;)..ει τσ. &.γyε�α. y,,α,ί 6ελτι�)
•ιει τηιγ κ.υrι;λοψορία..
Ε' Ρ ΩΤ'.: Αυτ•ες οί οοσκή-σεις
συν:στωντα.ι στον κ.αιθιένα.;
ΑΠΑΝΤ.: Συ·ν:σ,ώντα.: σ' δ
)ως τούς ύγιείς. Πραιχ.τικ.ά, γισ.
την -π,pό?-. ψ: το'ϋ 1..έ μιψρά.γματ. ος,
ζ
'
, r,
'
,
ε νσ;: ωτ:κε; σε οΑους που πεΕ
ρα.σα,γ τά. 4:0. '. κ.τος &πtο ,ίς
κ.αψδιCt,κές ένοχΗρεις,
α,ποτρέ
πουν ',<,α,ί α.λλες &ισθέ,;ε:,ες.
Σε νεώτερη ήλιχ,ία. μ,ποp,εί νά.
πα.ρωμιελη\θουν' a.ν κα.ί α.υιτο εί·η:ι
έJΠί ζ μί q. της ύγεία.ς. θυμα,Ο'θ·ε
τον λιόρδο Χέινρυ στο «Πορrτ:ραί
το τοϋ Δόρ:α.ν Γχ,?έυ», πού �Λε
γε ότι θσ. ήτα.'/ πρόθυιμος νσ. y_ά
μ:η το πά Υ, α."Κόμη κ.α.ί γ.σ, πα.ρα
οώ,ση την φυχή του στο ο•ιά..6ολ,,,
προκει1μένοο γσ, δ�α.τηρ-ήση τη·ι
νεότητά.. του, yισ. παλύ, εκ.τος ά..πσ
πρωϊν•iς σω,μα.τ:.κέ:ς
αια;χήσεις;
Κα.ί δμως α.ύτο α:Υ.ρι6ώς θά. 6οη
iθουσε στή δια.τ:ήρηισι της v.εχ.νι
κ.όrcητα.ς !
ΕΡΩΊ.: Τί θ.σ, ,συrι:αι�ύ.σατε
-y�ισ. ξαίνημα;
ΑΠΑ Τ.: θά. συνισ, τούσα. 1 Ό
-200 Υ.:Υ 'σεις σε 20-30 λε
•ιπά. Μετά τpί1μηνον θά. :.1,πο
ροϋσε ν' α.ύξr;θουν 6αθμΎj1δόν σε
1000. Δηλα.�η χρε:ά,ζο·ι:α.:
15-20 επανα.λήψε:ς κάJθε ά.σχ,ή
σεως, επι"Κ-ύψεω�, ε.κ.τάJσε.ως, δ:α.
τά..σεων Χλπ. κ.α.ί y.,άJθιε ήμέρσ, ·ιά.
πρcστJθετα.ι ά,πο μία, α.σχ,ησ:.ς επί
πλέον.
ΕΡΩΤ.: Βε6::χ.ίΙως, α.u:r, ή συμ6ουλή σ,χς ά.ψ:ιρα. -ούς υγιείς ·ι.α.ί
σχετ:1κ.ά. νέο'Jς. Ά)Jλοά γ:ά. τούς ά.-

τ
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σθlεν1είς η yipooς πά.νω οοπό 60,
α.ς ποϋμε;
AJIIANT.: Κα.ί �σ,ύτοί εχου·ι
ά,γά.γ<χη ψ1JΙσικ.ώ·1 ά;:;1χ.ήσεων. Ή
έ.κγύμνα.σ:ς εί ;,7Jι -χ.α.ιλύτερη ά,
πό τήν πλ-ήρη ά.νά.πα.οοι. Ά,1λά.,
οί α.νθρωrποι αύτης της κα.τηyο
ρίιχς εχουν πρωτ:σuως α:ια.γκη
ίατp:κης μερίμνης. Έ·ι•ιοίί> oti δ
γ:α,:ρός θ' ά.ποφιχισiση yiά. χ,άJθε
συιrχ,ε-χ.ριιμ.ένη περ:πτωσ:, εχο·ιτας
όπ' οψη του τή'ι %α.τά.σtα..ση ¼Χί
το μέγ,εθο;; της -χ,χpιδ,άς. ΆΥ,?μα.
χ,αί σε περιπτώσεις πόνων -:ής

Το

'
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-χ,α,pδ:&ς οί ά,σχήσεις κσ.νοον Χf1.r
λ 1 6,.
Ό αvθρωιπcς ζψά.ει τήv ύyείrι.
. ο τά. cρά.ρμα.κχ, ά.λλά. ΙJϊ.η
του άπ
γαί vει στο γιχτρό μόνον οτα.·1 -:ήv
εχη χά.σ�ει, χα.ί cΡJχνά. τήv χά,
'/ε: &ν1ειrοαν. ,όpθωτα,. Ί'ό χ,α,λύοεpο
πού εχει vx χ,:iμη δ γιατρός σέ
τέιτο�ες περ:πτώισεις είναι vά.
παρα.τείvη -ή ζωή του οοσθε·ιοϋς,
έvω ή Μέ'iεια. θά. πα.ρα.,μένη.
'ΊΙ κιχιλfι όγεία. έπ1τυγχάνετα.ι ά
πο τον ϊδ:ο τον α:ιθp ωπο, Ί'ιτα.v
ψροντίlζ η &rοως πρέιιtει yιά. το σώ
μα. του.

*

μυβ[ΙΚΟ

Τρεϊc: έnοχέc: φευγατεc: έδειραν τή ρίια
μέ τή βροχή, τόν σνεμο, τήν κάψα καί τό χιόνι,
καί τώρα σάν χαιρετισμό στήν δμορφη τή γη
μιά σπίθα άn' τή ιωή φυτρώνει.
Μέσα τηc: κλείνεται ό κόκκοc: τηc: ψυχηc:
καί τό αρρητο τηc: φύσεωc: μυστικό:
Θδχη άνθοπέταλα βελούδινα λευκά
καί θά cεχύση δρωμα μεθυσrικό;
Καί ό βολβόc: τί άνάσταση προσμένει
σέ σχήματα, άπ' τόν τάφο, περισσά;
Τοϋ ύάκινθου τήν άσημένια χάρι
ιϊ τάχα ντάλιαc: πέταλα χρυσα;
Μέρεc: περνοϋν καί δείχνει τή μορφή του
στό φωc: ταcιδεμένη άπ' τό σκοτάδι,
στη δόcα των ήλιακων άκτίνων
ό όσφόδελος νικδ τόν • Αδη ...

GERTRUDE PLUMMER
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ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΣ
Μ ο φωνη
Αλλη φωνή
Αλλη φωνη
··Αλλη φωνή
· Αλλη φωνή

Μιά φωνή
"Η φων'ή
· Αλλη φωνή
'Όλεc οί φωνεc
'Η φων'ή
Μ ά φωνή
'Η φων'ή
• Αλλη φωνή

Ή φων'ή
Μιά φωνή
Ή φων'ή
Όλεc οί φωνέc
Μιά φωνή

Χρόνος
ΔΙΑΔΟΓΟΣ

Το κοκόρια, τ' άκοϋc, άλλοlουν τόν καιρό,
ρολόγια είναι τηc νύχτοc, τηc ημεροc
Κροlουν τό πρόσωπο τοϋ nρωινοϋ στον Ευnνδ άnό τά
σώματα μέσο των όνειρων
Πάλι έκλεισε μιά πόρτο πίσω μοc
Μιά nορτο πάλι nισω μσc εκλεισε
Νσί, δκουσα νά κλείνει μια πόρτα πίσω μου nολλέc
φορέc Μά τώρα nηγα καί τήν εκλειαα μονάχη μοu
Πηγα v,::i την κλειαω.
· Ωστε εκλεισεc μιά πόρτα,
Ναί, έκλεισα μιά πόρτο
Γιατί εκλεισεc τήν πόρτα μαc;
Γιατί μδc έκλειαεc την έΕωτερική μαc πόρτο;
Γιά νά αίσθάνωμαι άσφαληc
Γιά νά σίαθάνεααι Ιάσφσλήc,
Ναί, γιά ν,ό αίαθάνωμαι άσφαλήc
· Ερχεται ό κλέφτηc τηc νύχταc, μέ ύnοδήμοτα έλα
στικά
, , μέ nροσεκτικέc χειρονσμίεc, μέ πατήματα
σnουδαστικ,ά καί τακτικέc τηc κλοnηc κινήσειc
Αίσθάνομαι nώc εναc κλέφτηc είναι έδω άνάμεσά
μαc παρών πάντα.
Παρών ατό πλευρό μαc είναι ό κλέφτηc;
Ό κλέφτηc καί ά ληστήc.
Ό κλέφτηc καί ό ληστήc
Πωc δέν τόν βλέπουμε έμείc; Πωc δέν τόν αίσθα
νόμαστε αύτόν τόν κλέφτη καί τό μεγάλο μαc ληστή;
Ποιόc είναι; Πωc τόν βλέnειc έσύ μέ μιό δλλη ίδιαί
τερη δψη;

'Η φωνή
Μιά φωνή
'Η φων'ή
Μιά φωνή
Πολλέc φωνέc

Ό χρόνοc είναι κλέφτηc μαc. Πατδ nαντοϋ μαlί με
μδc πηγαίνει δnωc ή σκιά μαc.
Καί nοιόc είναι ό ληστήc μαc;
Ό έαυτόc μαc είναι εναc μεγάλοc μαc ληστήc
• Αδικο εκλεισεc τή θύρα μαc, όφοϋ κι σί δυό αύτοi
μένουν άνάμεσά μοc.
Τούc κουβαλοϋμε μέσο μαc.
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.. Ολεc οι φωνέc

Μδc ιάκολουθοϋν, μδc ένεδρεύουν.

Μ ά φωνή

"Εχουμε πιαστεί στοϋ Χρόνου τήν ένέδρο
κοί στοϋ Χώρου τή φρουρά.

Μ ά φωνή

'Άc άδιοφοροϋμε. Πολλέc nόρτεc μυστικέc υπάρχουν
Περνοϋμε κι άνοίγοντοι. Πόρτεc κυκλικέc nερνοϋμε
και κλεινοντοι Ειnε ό Θεόc μ1ά μέρα στόν Παράδεισο,
δc δώσω τό δικαίωμα v· άλλάΕουν όλο, νά 'ρχεται
ό κοιρόc τηc χορδc, κ1 ό χρόνοc τηc λύnηc νά γυ
ρίϊ:ε1. Είπε ό Θεοc στόν · Αγγελο των ανθρώπων.
Δέ θέλω νά ·vo1 ό δνθρωnοc ο· ένα χαρισμένο Πο
ράδε100 οί.ιτε κ1 ουτόc τό θέλει Δέ θέλω νά μήν τό
Εέρε1 Νά nερνδ nρέnε1 άnό κρημνούc, νά γυμνάϊ:ετο1
θέλω πάνω στίc γέφυρεc όλων των άβύσσων Κοί
τόν nρόστο!Ξε, πάρε ούτό τ· όμοίωμο τοϋ θανάτου κοί
σπείρε το μέσο στό σώμα του, γιο νά μοροίνετο1 κοί
nάλ1, δnωc λουλούδια των άγρων νά ΕονονθίΖει, νά
Εονοφο1νετο1 πάλι γ1ορτ1νόc, nάλ1 νέοc, nάλ1 τοϋ
έnιγειου του φωτοc θερμόc nονηγυριώτηc. Κάμε λο1nον μιά είκόνο τοϋ θανάτου κοί κήρυΕε, νά, τί είσο1,
ώ άνθρωπε, φυλάΕου άnό τήν είκόνο σου.

Μ ά ωωνη

· Ωστε ϊ:οϋμε γύρω άnό φαντάσματα,
Κλεινοντο1 οί θύρεc κι άνο1γοντο1 γιά ν,::� κλε1σθοϋν
κοί nάλ1 1άλλοϋ σ· δλλεc θύρεc βλεφάρων κοί ματιών
νά nροσορμοσθοϋνε

'Όλεc οί φωνέc

Σχήματα έκτελοϋμε φαντασμάτων Άκοϋμε, γελοϋν
πίσω οί θύρεc μοc, άκοϋμε άνοίγουν πότε nρόc τήν
έλευθερίο μοc κοί πότε nρόc τή δουλεία μοc. Μοϊ:ί
Εεκινοϋνε οί δρόμοι τουc φωνάϊ:οντοc τήν προαίρεσή
μοc.

Πολλέc φωνέc
"Ολεc οί φωνέc
Μιά φωνή

Πόσεc nόρτεc κλείστηκαν;
πού δέ μετρήθηκαν
κοί δέ μετρήσαμε

'Όλεc οί φωνέc

Πόσεc nάλ1 θ' άνοίΕουν
σ· όλλουc χώρουc έσωτερικούc,

Μιά φωνή

"Αγνωστουc,

"Αλλη φωνή

· ΑνεΕερεύνητουc.

'Επίσημη φωνή

Βγαίνετε στό ϋnοιθρό σοc, στήν έλευθερίο σοc εϋ
λυτοι.

Μιά φωνή

Πρίν κλείσουν οί όnειρεc nόρτεc πίσω μοc τήν είρήνη
1;1oc δc προστατεύουμε, κa,i τό γολήνεμό μac nρίν
κλείσουν οί όnειρες nόρ-ι:εc, συνεχώς nρίν νό κλεί
νουν οί άπειρες τοϋ Σύμnοvτόc μοc nόρτεc.
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'Ένα βιβλίο πού έλειπε

€1</\ΟΓ.ΑΙ
άνθολογία άnό τίς όμιλίες καί τά βιβλία του

1926 - 1966

*

'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

*
Ό φιλόσοφος τηc: έσωτερικηc:
άnελευθερώσεωc: τοϋ άτόμου
γιά μιά νέα 'Ανθρωπότητα
είναι τώρα ατή διάθεσι όλων των πνευματικων
'Ελλήνων μέ τό νέο αύτό βιβλίο

*

Άnοστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελων
άντi δρχ. 50 καί (χρυσοnανόδετο) δρχ. 70

*

Ό Κρισναμοϋρτι ύnοδεικνύει τήν όδό τηc: Άλήθειαc:
1< ι,; �,
-· Ί
Ι/,
� !, <�
=Ξ:
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ΣΡΙ Ι!'ΑΜ

ΑΙ ΙΝΔΙΚΑΙ θΕΟΤΙΙΤΕ.Σ
ΕΡΩΤ.: Θα. θέλα.:τ:ε νά. μα.ς δώσετε ψάν bδέα, περί των Ίνδ:κ-ων
Θεων, άπό την &.ποψ: των Σα:χ.τί;
ίΙΙ.Α Τ.: Εί,ιχι εvα. θaμ,α.. ού'σχ,ολο -;lx ¼α.:,;χvcηθη, &.v Χα.ί όπά.p,,. .
' .
'
'
'
- ' Ι\.α.θΕΊ'Χς
με-ιη
ψ: λολογ•'.α.. πα.vω
σ' α1ηα.
απο
�' cκΌε.τα�
-χιει στ�•ι'Ι 'Ι vυια.
τού; τρείς (}zούς η πρ6.:;1ωιπα. της ΤριάJδος (Σίι6α, Βισ·,ού κ.�ί Βράχμα)
ύ,ποιτίθετα.ι, κα,τά. την λα.ϊκ.ή άπtοψι, δτι ειχε.1 ι μία σύζυγο. Ή σύζυγος
&.ν-τ:'Ιtpcχ1ωπεύει την έ·ιέ.ρyεια. του Προσώιπου. Κατά. λέξ:ν, Σ α -κ τ ί σημα.ί ,1ει α.υτό ϊϊ:ού Ε"ΝΠληρά1νει, :'Jπονοεί -cήv ίκ.αν6τητα., είvα,ι
ή από τό Πρόr.1ωπο·ι α.κ.τινο6ολουσα. ένsρyε:α.. ΚάιΒε θεός εχ,ει μία. ώ;;.ι
σμένη θιψελ:ώΙδη α.ποψι, ά�λλά όπά.ρχει καί μία. α.λλη πού π.ροϋποτ:θε
τα.:. Σ-χκτί είνα.ι ή προποpωψένη άntοψ:ς η ή θεία.. Δύ·ια.ψς.
Ύιπ:iρχε: λοι,πόv ·ή Σ α -κ τ ί η ε'ιέρyεια.. .:ου Λ ό y ο υ, της
αποία,ς έωδηλώσεις ά.ποτελουv α..ί σύζυγοι των τρ:ω,ν Προσώπων. Με
?Δλα λόy:α, πρα.γμα.τι"Κά. δεν ό<Πάιpιχει πιχρά. μία. ΈvέρΎ'ε:α. -- άς τη ι
rπουμε ή Ζωη του Λ ό y ο υ -- ή 'Έ)vέρyεια. πDύ ά.vααιύ'�ει η &.κ.:ι
vοοολεί δ:ά ταυ Λόγου - -κα.ί εχει φείς 110:όιt ητ ες. '.Η προεξά.ρχουσ:χ.
είvα..: σ�>ζvιyος του Βρά.χμα.., ή άλλη του Σίοα. ¼α.ί ή τρίτη του Β:σψ;:ύ.
Είνα..ι δύσκολο /'ά εξηιyήσωμε α..ύτά. τά πpάJyμαr.:α., διότι δ�ν yvωpLζoμ
πdλ.λσ, περί α..ύτωv. Τά θέ�1 μα..τα. α.ύτά ά.vήκουv σε ψηλό-;;εριες σφχίpες.
Θά. μπορούσε vά τεθη το ερώτημα.: Γιατί ή έ ,έ.ρ-y,εια, θεωρείται θηλυ
κή�; Δεν θα. μπορο-ϋσε νά. θεωρηf)η άιπό ώρ:σμJέvη α.ποψι Θιετική κα.ί άρ
ρενικήι; Ετ,ια.ι ή κα.τά..στα.σ:ς του 'Όντος άπό &που έ-χ.πορεύεαι ή έ·ιέρ
yεια.., πού θit επρε.πε vά. ,θzωρητα.ι θηιλιυική. Γεvικ.:ι. ·ή Δ:α.ίσθφ:.,; θεω
ρε.ίηι συινήθωι; θηiλυ%ή, δια.κρινό ι-tJΞVΎ) άιπδ την Νόησιν η Νου, πού θε
ωρείται Gετι,χό,; ,χσλ ά.ρpεvικός.
Ή Σιψχ.σοο:τι όποτίθετα,:, δτ� είvα.t σύζυγο,; του Βρά.ιχv,α,. Σ ά.
ρ α ,; σηιμιχ.ίv,ει «χεί�μα,ρρορ,. Jillνα.ι ή ροη μ:ά,; έvεριγείας, έ.πφpοης
η ουν,ψεω-,;, πού πρ-οέρχιετα..ι ά.πό τr,v ·θημωυρyιιχ.ή πrtrfι. Ή �:l-pα..
σ6άιη εrνιχ.ι ή πνωμα.τιιχη - ο'ια..νοητι-κή ένέργιεια το'υ Λ ό y ι:> υ,
έ'ΚJοψωμέ.νη κ·λιμα.-χ.ωrτά ά:π1ό πεδίο σέ �δ{ο. Προοα.ίνει oo.v χε(μα..pρος
1

1
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των ±·ιfJρώπρος σλες τις διευfJύνσεις χα,ι γονιμοιποιεί τά. π·;εύμσ,;τ;α,
.,
"
'
- - με;, πcυ'
σz' ποιrΜ''λ ες rr,εχνες κ.α.ι. �τ�.vπ;:στηι
πων, ωστε
yα,' δια.μ,οp,φυηετα.ι
είνσ,ι οί αpθρ(Ι}ιtικές μορφές της μια.ς Ένεργεια.ς, πωίρνο·ιτα,ς τις μορ
φές α,ύt'ές κ.ωθώς ΎJ α:χτινο6cιλία. ξεχύy,ετα..ι γ_λσ.διγΛ:,_
Οί άλλες θηλυrχές θεότr1 τες είνα,ι ή llα,ροά.τι η Δουpγά κα..ί ή
Λοοκ,σίμι.
Ή σύζυγος του Σίοα. ονοι.ιά.�ετα.ι Δουργά, πού σr1ψ1,ίνει «δ1υσκολο
πλησια.ιστηο, η «απρόσιτη». '11 φύ:,:ς της είνα..ι τό�Ό κρυμμένη, πού δέν
είνα.: γιά. τό λα.ό ευΥ,ολο νά. τήν προσεγγί,ση η νά τή·ι κ.α.τσ,•ιοήpη. Εί
vα.ι μία, θεότης έπτοοσ::pράγισ-cη, τόσο λεmή, τόσο πv,ωμα.τι-χή. Έξ
α.)Jλου, llα,ρ6άτι σημχίνει «γι;:ννημέ·ιr1 5.πό ε•;α, 6ου·ιό,. "lσως αΨι.ς;έpε
τα.ι στο φως της Γης, τό σψρ:ι:γισμένο σt"fj'I ϋλη πνευμα., πού α;;:6:χί, τον
' Ο"υρσ,νο, κ.α.ι, ενωνετα,ι μ;: την ύψιστη
'
Ίει προς
πνευψι:cαη' 'Α ρχη.
'
Ό Σί�α.. κ.άιΟετα.ι στήν ψ·ηλότερη κ.ορφή, την Κ:χϊλα..σi, κ.σλ συ:;...λο
yίlζετα..ι. Τό φύ)ς πού &.·ιε6α.ί•ιει σ:πό τό 6οtJΙι• ό προ; σ.ύτόν είν:χ.ι τό cρι7>ς
της Γης.
Ή Λα.,ι.σίμι σημα.ίνει zκ.εCνην ΠΟ!J συντ;:λεί ωστε τό πiJ.•ι νά χα.
τα.στη αvτικ.ε:ιμε•ιιΧόΥ, yά, λά.-μ,ψη, y' &•ιθ:σr;. Φωτίζει τό πiJ.·ι. Ό Β.σιού
εί,;,:χι ό ΔιήΥJωΥ τό πi·ι, Υ,α.ί τό φω; τοJ Β:�νού εί·ιχι ·ή Λ:ι,ΥJσίμι, πού
φωτί'Έι τό rτr.σ,,;, Σέ •,ί,άθε &τοψικό ο·ι ύπά.ρχει Βισνού, ή τό πi•ι δι:χπε
ρωσα, 'Αρχή, ϋrτr.ως ά.ιrcαχα,λεί έιχυιτόν ό Κρίσψι, στην J\1πχ1ι,χ6ά.ο Γ-ι..ι
τά. 'Αλλά •'ιπάpχει εψ:ι, cρύ)ς πού &κ.τινο6cλεί από α..ύτη τη·ι 'Αρχή, ;ο.ι
α,υτό τό α_χτινοοό'λον φως εΙ•ια.ι ή Λα.Χσίμι.
Πολλές εικόνες έμ,φα,νίζουν την σύ�υryο ·ιά ·ι,ά.θετα,ι στά yό·ισ.τ.ιχ
του Θεου. Σr1 μα.ί-ιει στι ή σύζυγος είνσ.ι 11έpος της αρχικής ένότητος.
ΈΠνσ,ι ό Λ ό y ο ς δισ.φορετικ.ός α-πό τό φω:_ του Λ ό y ο υ;
Εί·ιχι τό πpω1tσ.ρχικό 'Εγώ, τό πρωτότυπο δλων των &το,μαοτήτω·ι, 11
αρχή της Άτομιrι,ότητο; •ι,α,ι ε•,tεί είνα,ι τό ψως, πού &,-;α,
καJθ::ωτό
Ι
ολύζει διά. μέσαυ της 'Αρχή; κιχι φωτίζει κα.ι δημιουργ�;:ί τον �ιαrpο
p(;1πο:η,μένον χ,όσμο. Είνα.ι τsό κέ,ντρον της σ,χ,τι·106ολία.ς, είΨΧι ή έ•ι έcω
τφ οοκτινοοαλία.
Δυν(J.,τόν ν,ά, θεωρητε τό Κ έντρον �>ς <Χ ΊΥΎJ Ρ"Υj\J-έ'Ιον χ,α.ί vά ύ.πiρ
χη μόνον ή ακτινοοολίσ, στο εκΙδηιλωμένο Σύιμπα..·ι· η yά, θεωpητε το
Κέντρο·; α,ύτό ώς ε.νεργόν •χ.rΧι πρα,yι.ιχτιχbν. Δέ.ν μπορουμι;: νά ξέpω
μ:: τήν α-π61λυrtη ά.λήθεια, &.να.ψορικά. σ' α.ύτά τά θέ:..ια,τα,. ΕΙνα.ι -:;άν τi;
ερώτηr,J;α.: Ίο υΑγ:οy Πνευ,μχ έκ.πορεύε-:σ.t ΕΧ τασ Πα,τρός Ύ) κ.α.l έχ
του Υίσυ; 'ΤΌ ζήτημα. α,ύτό του «Φιλιόfκβε» -κρσ,τεί αιπό μ:χ.χρcυ χpόVO'J
ε!ς δια,ίρεσ�ν δύο μεyά.λες Έκ.κιλησίες. Μέχρις στου άποκ.τήσωμε Χα..λύ
τερη κωtα,νόησι, α.ς 'ΙΌεpιοpt ώμα,στε στον ΠCl,,ρόy,τα., ΟCl,θ\.ι,Ο >1,:1,τα.νοήσε
ως κσΑ, πpό πα.ντ6ς. α.ς προσιrια.θουμε vά εί' μιε θα. &ρωγοί στόν συνά.ν
θρωrπό μα.ς.
ι:

'

,
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MAPfAPITA ΑΛΒΑΝΑ ΜΗΝΙΛΤΗ
Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
Τό 1821 - τή χρον:ά. πο•'.ι τό
ίερό μήνυμα. της 'Ε)λεu�θιψία.:; 'J'Jγ
κ.λοv[ζε1 ι τΥj σ�κ.λ(Χοωμέ·ιη 'Ελλχ07-. - θά. yε.Ψιηθή σ-cήv Κέpκυ
ρχ, &πό τον Δημήτρη Άλβά,να, κ.α.ί
την
&ρχό1ιτ:σσσ,
.\Jiκα.-:1εp:Y'Yj
Πχλα.τια.νοϋ, ή Μα.pγα.pίτα..
Μεγάλη κ.ι αpχοvτικ.ή ή r.ιικο
yέvε:7. των 'λλcά·ια.. Βορειοηπει
ρώτες, πού γιά. v' ά.ποr:ρύγουν
τον τουρκ.ικ.ό ζηό εχου·ι �::·ιι
τευ'θη ά.πό τον ] 5ο α.ίιίJv7. κχί
ΟiΧΟp'Πισμ,ένοι στην Ίτ:χ,λία,, τη
Δα.λμχτία., τrι 'Ι 1 έρ,ωpα., �χο"Jν
πιχντοίί vά. επ:δείζου•; εξέχο•Jσες
φυ1:1:οyνωμίες στά. γpάμ1μα.τ::ι. κα.ί
τίς τέχνες. Ό κ,λάrδος τω? 'λί.
οάνcι, της 'Ιτχλία.:;, μi τό εξ·τχ
λ:�μέ'ΙΟ ονομχ 'Αλβά.ν:, εχε: vr;,
έrπ:δείξη προσω-π:κότητες κ.χί
στήv Έ-κκ.λη,σία. μέ τpείς κ.α.ρδ:·ια.
λίους κι εvα. Uά:πα., ταν Κ.λήμ-r1
τον ΤΑ'.
Ή οί-κογένεια. εχει εν ολ•ρ 5
πα.ιδ·ά., 3 κ.ορίτσια., 2 &-yόρια.. Μ:ά.
ξεχωριστη εν τούτο:ς μοίρα, q;αί
νετα,ι νά εχη σφραγίσει τό μεί α
χρο: V'ό κ.οριτ:1ά ι<.: μΞ τά, χλ ·,Ji1ά.
μ,άγοολα, κ.:;::ί τά. μεγάλα, μ±r.ι :χ,
ΠΟ'.Ι σ.ΙΠό τά. πρG1τα, πα.ιδ:κ.i τ'JU
χρόνια. ξερριζώνεται από τό πχ
τρ:-κό aπϊτι γ:ά. yά, yίνη ή θrετή
χ.όρη του 'Άγγλου '�ο,μοστου
των 'Ιονίω-ι Ν · σων Φρε:δεp:,χο·J
· δ'α..μ, νυμκρευμέvου 1μέ τήv ά.�
δελ ή της μψέ,ρσ.,ς της, Νί'Ια.
Παλα..τι<J.νου.
0

Ό σ1:ρ Φρε:δ. 'ΆοΊ,,μ, α.νθpω
πος μέ μεyάΙλη μόρφωι:;ι κ.α.l ψυ
χ:κή κ,α.ιλλ:έpιγεια., μήv εχο ιτας
ά.ποχτ+ρε: 'ΠΙJ,ιδ.�, στρ{φει ολο
του το στοpγιΥ.() εγδια.:pέpο•; προς
αυτό τό ίδιόιpρυθμ,ο κα.ί ύπεοευ
σ,ίσΙθητο πλάσμα. πού ή μοίρα. ε
χει φέρει νά. ζή:;η κοντά. τc:ι.
Πού πp7ι:•μάlει &πο τό λ1.:1πρό
πεp:οάΙλλοv Χα.ί την πρ:γκηπ:κή
ζωή τοϋ π'Χλ'Χτιοίί vi πιzρ π.,λ'J,
vιέτα.: ώpzς μονάχο μέσχ -:;-,i:.ιν
κα.τάr:ρ •ηο κ.ηπο Υ/ σ-:ό τερ± :π:ο
εξοχιΧό του; κτij μ7. ( τό σημε
p:116 «Μό 1 Γεπό,) :;i \tulTC'.ΚYj
ιπιΚΟl '/lι)'/:α, μi τον κδ:� !.Ο τW'Ι
α.ιωνόrο•.ω·ι δέ-ιτpων, τG>Υ ποu
λ:ιίJV, τω·ι λοuλουδ:ων, τω•ι .:vτό
μων.
Κάτ: πzρ:σ:;ότεpο &ιπό iληθ:
-;,ό; π'Χτέ r:� α.ς δ "Αδ1.,1 1., προ'Jτά-:ης α.yp υιπ·ιο; στο πλευρό της, μέ:
τό εμmειpο βλέ μιμα. γ.,α.ί τη λ�τ.:τ·η
ψυχολαy:κ.{ι του δ:α.:σΟηση, iν:χ..
λα.μβά.νει vi κα.λλιεργήκ,η το
πράωρ,χ α.νΙΞπτυγμένο π·ιεϋμ7.,
την πολύrrοτυχη ίδιο:1υyκ.ρα.σ:1.. μέ
τήν πιο άρμοvι·ι<.ή ΚΑ7J-:J:1:0ιιή
μόpφωτη χ,ι' ά.γωγή.
κ.υpιώ
-uεpες εύρωπαϊκ� :; γλωι:1:;z-, ·ή ί
στορία., ή ψλολογίχ, ή ψλωο
r:ρία, ή μου,σ:-κ+, κα.ί παρά.λί.ηλα.
ή ιδιοομόρφωση τού χα.ρα.-κτηpα.
κ.α.ί της προσωπt:·ι..ότητος ;,ιέ:
τ'f/Υ α.ύτοιy-;ω σία. κ.α.ί την α,,j,�
κ.υp:α..ρχία., ολα. επ:στρατεί1ο·ιτα.ι
yιά. νά. ιδια.μορψώσαυν την ό-περευ�

οι
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α.ίι01θηtη μ:Χp'Yj ΆΕλιλΥ1 v!1δα., Τ.:�ύ
,
, , �
'E'e.
upα.ιπzτευε:
κ.ρυφα., α.πο
ς,ψ).,
ι-υετ:κ.ό πα.pΟzνα.γωγείο, y:'J..tί δiv
- • ,
'
,;:;
μ.πορzι ν σ,vzχ0· η Χα.νzvος ειvr;υc;
πz:θα.pχία. κα.l σtέpφη της :λzυ
θψ:α.;.
1:-

' πcοφα.σ:σηκό pόlλο Οχ π:χ.ίξη
yιά τήν ψυχ:κη δ:α.μόφφω:,η :η;
Μα.ρyα.pίτα.ς, το τα.ξίΙ�: yι:χ. τίς
μα.κρ:νές ']νδ!ες, m:ού σε ήλιχία.
11 ετών 0:χ. κάvη με τούς Οετ,;.ύς
γονείς της.
"Ενα. α..σήμ,::χ.·ι:ο δ:π,λωJJ,ι,ατ:κ.>, i
πεισ6ιδιο yίνzτα.: αιφcη,:1ή ν?J. φύ
yη ό σiρ "Λδα.μ ά,πό τήν Κέρ
κ.υpα., C(ορ:ζόιμενος διοαητr;ς σ:ίς
' ,ια..,,ολικΞς Ίγδίες. Πρέιπz: ,ά.
φύγουν έ:rnιωσ,μέ·ια. γ:ά το Μα.
δράι;.
1

'Π Μα.ργα.pίtα. ά,ποχ::χ.ιρztάε,
μέ δάtκφοο τήν 'Ε?..λάδα., μ' sΨ�
πp?7.ίσθη,μα. πώς τήν χάΝει γ:ά
πάντα. Έν τού-ο:; ή 'F.λΗC:α.
τήν άικολουΟεί, τήν συvοοευε:
πανtου. 'Όχ: εκείνη � μ:κρή
yεωγρα.ιψ�κή γωνιά τη; Κ:::�χυ
ρα.;, οπου είχε γενVΥι,Οrι κα.ί. ζ ή
σsι τά πα�δ:ικά: της χρόrγ(α.. 'Λ,λλά
ή άλλη , ή μεγάλη Έλλά.ιδα., πού
δεν είνα.ι ενα.ς yεωιyροοψ:κο; χώ
ρος χι ε•ια.ς α..σήι,ι,α.vτο; ί,σ,_:,ρ:
κ.ός χψδνο;. ΊΙ Έλλάlοl::χ. πού
νικιί)'V'tα.<,; τον χώρο κα.ί τον χpό
νο εχει περάJ01ει α.:χ.α.-.;άλυιtα. σtή
σφα.ίρχ των 'Lδεων, ά.θά·ια.-ο
πρόtυ1πο Άί.+fJε:α.ς κ.α.ί Ό1r1ορ
ψιάc;. Λύτη ή Έλwχiδα, θi �ήση
yιά πά.ντα. μέσα. της, ά.να.π·ιέο·ιτα.-c;
μαζύ τ� σσ;, μ:ά. μεyό-Jλη πνευ
μα.τιχή τηc; μητ:έρα., ύιτc αιγο ρε·1ον-

τά:c; τη; δλους τού; ύφη,λού; κχί
()ερ:,ι,ού; ένΟουσια.σμούς της.

"*.,

'Όλη ή έ q:rYj'6.Y,ή κ,α.θως χ,7,l ή
wρώτη γ1z,y,νική ήλικ.ία. της Μα.ρ
yα.ρCτα.ς Oi περάση στίς Τιο:ες.
'Π μ,υ,"Jτική φυ'χή τή; Ί γδίας θά.
θρέψη κα.ί θιά. ποτίση τήν μυστι
κή ·�υιχή της.
lliή'I πα..pά.ξε·ιη α.υτή χώρα.,
-κ.ο:τίδχ πχν&.pχα.ιωv ,πολι τ:σμ
, ιίJ,ι
-κ,χι σοφία.ς, μη-τέρα. φωιτ::σμένων
πνευ,μ,:ι.τ:κ.ων δδ (ώ'Ι, ή νzα..ρ-η
Έλιλην:1δα. Οά μυr;θη, σάν μέσχ σ'
ενα. βσ.Ού μ,υ,στηρισ.κό ίεpό, στο
μJΞyά:λο, το πpο,:,:ώ•ιιο κοσ:.ι,r:ιλο�
yιχο ΥJ7.ί θργρκΞυ,τ�κ,ό 6ρ�1ιχ του
i /Ορώπου: τ-ΥJ 'Ι Οείχ Υaχτα.γωyή
κα.ί την &.Οα.ν:χτη ύπ6 :1τΙJJση 1 η;
φυιχη;. Τή'Ι διαδρομή της ίLΞ,Ό"C,(,
ά.πό τούς κ.01ιια.ι:1τ. κ.ούς κ.ύαλους
της ζ�uης κ.α.ί τοϋ θα'Vά.tο•υ καί
τή cρωτε.:vή εξοδό της στό ϊ' έ
λ,εύΟzρο κόσψ.ο του πνzύι,ι,χτο;.
Με δ±t:JΙΥ.ι'J..λό της το σοφό Σι
κ.ελό y:α.τρό Μπέντζα, πού ό σ�ρ
" δχι,ι, εχει nά.ρει ,ι,�ύ του &.πό
τ�·ι Κέρχιυρα,, μελετ,ά,ει α.Χούρα,
στα,, \J,αζύ με τούς 'Έί.λ ψες
ΧJλα,σ�,-:κούς -κ.αλ τήν Ειίψωσt?λκή
φ�λολιογία., τή·ι ινδ:κή σο:ρί:χ.
Γοητευιμ.ένη ά.πό τή βα.'θιά κ.α,ί
λ επτειπίλεπτη ί νδικ.ή δια:ιό-φη,,
σχύ6ει άχό•ρτχγα. πά.νω, ά,π� τ-ά
�α.νά-pχα,ιχ ίερά βιβλία.. Έκ:Ξί,
μέσα. άπό τί c; 1,ι,α.Χpt•;}ς διηγήσ1zις
του ε.-πους τη; Μα.χα.βα.ρά,τα, τc�ς
σκ.οτεινού; σιψβολιq10ύ; τη..; μυ
!Jολογ ία.; -τ:ων Πουρά.να., τούς ()α..υ·
1,ι,ά:σιου; ϋ.11νου� κ.α.ί τά μογαιδtκ.ά.
στ);y κόισιμο θρη,σκιευ,τι,-κ.ά ποι1,μα.,
τα., ή νεα.ρή 'Ειλλψίδσ, των 17 έ
τ�ών δοκιμά.ζ�ι τ� πpώrtα. pίγη
1

1
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τοϋ τα.ξ:διαϋ προς το αόρατο χ,χί
το ύιπερψυ,:JΙ:κ.ό, προ; τίς σφιχί
ρες τη.; Αλωνιότη-τα.; -mί των
πρώτων Άρχων. 'Έτσι ή π,:pιχ
μονή τη�ς στην Ί vδιία. α.ποκτiε:
νόryμα. Κια.Ιί 01κοπό χιαιί 6ά.ζει α. 'ιε
ξά,λοπτ καλ κυρία.ρχη τη σψFα.
γl'δα τr,ς ,σ' δλη τήν κα,τοπ:'ι'η
ο:,α1μ6 ρψ ωση της προσωmαόr.ητά.ς
-:ης.

..

**
Στη Ρώμη, δποu φεύγοντα.ς
οοπό τίς 'l,1δίες ερχετ,α.: νά. κα.
το:κήση ή οίκογένεια. τοϋ ,:;έ.p
"Αδα.μ, σtiό λα.μπρό aπ(τι δπc,υ
συχνάJζει δ,τι εΧλεκτο εχει νά. ε
π:οείξη ή Αιωνία. Πόλις, ή t�"Κ.ο
σά:χpονη τώρα. Μα.ργα,.ρί,α. εί·ιαι
τό ιεrιt:"'..ιιε,ι,τρο, κα.τα.πλfισοαντα.ς
κα.ί γοηιτεύοντα.ς οχι μόνο με ,ήν
0ξαι(ρετ11 ψυισ:Χή ό,μορφιά. της,
ά.λλά., προ πα.ντός, ιμε τή cm:i:ιια
ε.κε(vη Π'Ι'ευ.μα.τιχιή χια.λλ:iργαχ.
Κια.ί την ύπψήφα.νη γ�ει,ι,ά.τη &:ηι
σuχί'ες, συγκιν '::rε:ς κα,ί ε•ιθου�
σια.σμούς ίδ:οσυγκρα.σία. της. ΤrιΥ
ιεrνδιαιψέρουν με πάJθος ολJ'Υ.. Άπό
τή φιλολeγία. κα.ί τίς τέχνες. ως
την Lστοp(ιχ Χ'Υ.ί τή ψιλοσοφί,ιχ,
τίς έιπ:στη,μες κα,ί τίς μεγά.λες
άνα�κα.λύψε:ς της εποχής. (Βρ:
σκιόμιχιnε στήv, κα.pδιά τοϋ J 9ου
:1,(ώ-ια. κι ο[ ε.π:στψονικε; κα.τ,,:κτ-ήσιε:ς έ�τιJ<"Πωσ:ά.�ουν
,ά.
πνε�μχτα.) . Καθώς έ.π(ση; κι
έκεί•,: τά. πεpίεργχ κ�ί 7.'ΙΞ�ήγη�
τσ. πv,ευι�ιχτισiτ:κά. ψ:χι·ιόι:1ε-ιχ, ό
ύπνωτισμός, ή τη1λεπά.θε:α, δ
ζωϊκός μη-ιητ:σμός, δ ΜεσμΞρι
σ�ό;.
'. 'ΙΙΧΙμεσχ σ' δλο ι;ι1jτό
τό
λα.μmp,b περ:66<,λλον πολλeιί 6έ6ιχια. rείνα.ι α.ύτοί πού δvειpεύοv1

τα.ι κι �ελπίζουν εvα. γάμ.ο μ;z τήv
ώρχία χα,ί σο:ρή χ.όρη ταu ν λο,,χμ.
Για.τί α.p'Υ.γ,ε, στά. 23 τr,ς χρ6·ι:α.,
ά.πι:JψχσίΙζει ·ιά. πιχντρευιθrη α,ιjτbν
τόγ εντελώς ασημο χα.ί w.ωχό
σπου.δσ..στή της ζωrγρα.,φ:κi'Jς, r.ού
εχε: ελιθει &.πό τήν Κεφα.λλωνια.
νά. συrμntλη,ρώση τίς σπουδές του
rστή Ρώμη; Δέ•ι διστάζει νά. πε
pι cρpανήση τόσα, εξέχοντα. πpό
σωm:α,, αέν δωτ�ει νά, δυσ:ι.ρε
στ-ήση 6α,θιά. κι α.ύτόγ τον iγ�
πη�:ιένο της ·Άο α,μ., πού μά.--::ι.ια.
τήν εκλιπα.ρεί νά. περιμ.έν-η, νά.
σΧεψθη, vά. μιετω6ά:λη ά.πά-..ριχση.
Ειvα: αpα-γε τόσο ερωτευ:J-έ-vη
,.,,y, του; ''Η εινα, ι πεpΊ�οτεpο
μ,""""υ
ενα. rοεuσιμα., μία. αντ:δρ:χιση, ε
χοντιχς άnτογοητευθη ά:;τό τούς �
πιτrι,�ειυμένους &.ρ:στοκρά,τες, ε
χοντα.ς αινα,y.α.λύψει πίσω κ:, ά.π'
α.&τούς &ικό1μη τού; άινθρώποος
τοϋ πνεύιμα,τc,; μ:Χpότηrες, ύπο
κρισίες Υ.αί συrμψέραvτα., πού α.ύ
τή με τον ύπερ-ήφα.νο κι ά.συμ.. 6ί
tα.?tο χια.pα.κτηρα. της δέν μπο
ρεί ν' ά.νεχιθή;
Νεοφεριμένος ά.πό τήν ά.ξέχα.
στη πα.τρ:δ:ι, άπλος κα.ί ά.νεπ,:τή
δευτος, δ Γεώργ:ος Μην:ά::r:ς,
είvα.ι κά.'t: πού εyτελως �σχ χαί
ο:α.1ψοp,ετ:ικ,ά. &,11,ό τούς α.λλαυς τήν
συγκ:1vεϊ. Είνα.: εvας α.σημο; πτω
χός κα,λλ:τέιχνr;ς. m:ού α.ύτ-r1 μέ
τήν ψυχαή καί πνωμα.τική -ης
δύ·ιαμη θχ τον εμπνεύση, θά. -.�γ
σi:'Υ)1p(ξη χα,[ θά τό·ι δδηrrήση
προς τή μεγ ά.λη δημ:ουργία..
Έv τοότο:ς ή μοίρα. της επ:ψυ
Ησσε: μ:ά. σκ.λr; ρή α.ιπαyοή-.zυση
με τόv γάJμο χυτόν. lΊΙό.λ:ς οί πpω
το: ε'!Ιθαυσιαομοί κα.ταιπiσοJ ,, ·ή
Μα.ργιχρ:τα. άvαίyει τά μiτια.
προς εvιαv ωον α.νθpωπο. Ό α.v1

'
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-δρ?.ς τη;, ό l\ιΙην:ά.τ ;, ά,πc,χ.χλύ
πτετ(Χ.: ά,·ιίκ.α·,ο; νά συιτογ.σθ7j
χ:;ι_ί
τη;.
llxp' δλη τήν η-κρή ά.π-:Jyοή
τευ:rη καί τό σcι·ιχί1::;Οη1μ,(Χ, τη; μ-:J
να.ςια.ς πού τΥJ 'Ι τρψάJζει, ή μεy(Χ.
λόψυχη Μα..ρyαρ:τ:χ. δεν πρ6κει
τα.ι. νά. ΟΙυμπεp:ψερθη ποτέ με
σκληρότητα. -καλ περ:' p6·1φη
προ; τi:η α.νδpχ της. Ά ι· τ:θετα,
δίναντας τ+, μορψή τη; α.δελq, οσϊι
νη;, τη; στοριγη; y,α,ί της συ·ιτρο
φιχότητα.ς, θά. δ:οοτr;ρήση τό·ι δε
σμόν α..υτΟ'/ στεpεον 'XJ:' ά.ΧΗ?,λ'J
tΟ'Ι Χ::t-ί Ι{:)ά, στ:7.,θη στο πλωpό τοίί
σιζύγου, πού μόνη της διά.λεξε
με Χα.ιλωσύνη πχντα, ΧΧί τρcιψερ6τ-ηtα, με ήρωίσμό 'Υο?",ί α.ύτο0 1Jσ:
ες ά..κ.6μη, βοηθώντας τον κ?.ί
σr,;ηp:1ζοντάς το·ι στίς δύ•:11Μλε;
ώρες.
'Αλλ' οχι μ..όιο'Ι στή γcι·ια.κεία,
μά Χα.ί στή μη-ρ:κή τr1 ς κα.pο:ά.,
δο01.ιμ,άζ ε-cΧι σχληpά. ·ίι l\ΙΧpyα
ρ:Ιτα. '.\πό τά. .:ρία, παιδιά. π,;ύ
θά. &ποχ.-.:1 :rη - δύο ,κ-:Jρ:τσ:?.,
εν,;ι_ ±γόρ: - δi·ι ,·7;; μένΞ: πα
� μόνο'ι ε•ιχ Χορ:τσι, ή 'Λ7τtα
σία.
Τό τpiτ::;, τό μ,:κ.pότεr,,; τ.α:δί
τη;, ή Ί�λένr,, είνα.: Ε·ια. π:1,ρ:χδr;,
ξο, 'JΠψψυ:;ιzό πλά.:;μ::ι. 'Έ·,χ
ψι�τ:σ�ιένο 1t'pο:ρητ:·ι.ό πz.oi, μΞ
μ.c.ι, 07. cι:n:;.:r, σω;α:.Υη -ι.::ι.ι
Π'Ιε'J:L':1-.:ικ.ή σ,'Ι¼Πtυ;η. Ίl 'Ελέ
'Ιη y·ιωp:ζε: μ..ό•ιη -r,ς ι· ά. γpi :p r1 ,
νά. δ:α.65:ζr,, 1' 7. cςηy'1ι -,χ π:ό
δύσκολ:z πp:χyμ.:ι. .:χ. '\τ:ό :::ι. :ιά.
τ:α. :ης πηγάιζο:1•1 +ω:::ιοt y_ε:
μα.ρρο:. Μέσ:z, ά.πό το πα:οικ6 τr1 ς
στ6:ια μ-:λά.ει l·ι'-ς &y ιωσcο; κό�
1
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σμο; σοφίας. Ή Έλένη εΙ'/α:
μόλ:ς πέντε έτώv οτχν ξα-:;? 1: χά,
πεΟχίνει α.πό δυyατή πνωμί'Ιί'Υ..
«Είν:1,: παρα.τηpηJ.1,έ·ιο πιl)ς -έ
τοιΧ πα.ιδιά. δέ·ι ζοί)γ,, γράψε: ή
fαpy:-ι.ρiτα. «Κατεο:χ.ίνουν στ·η
Γη ψέρ·ιοντα.ς χάιποιο ύπερ·ι.,ό,:;μιο
μή'Ιυμα κ'Υ.ί φεύγcυν πάJλι β�αστ:
χά. προ; ,ή Ι ούpά'ΙιΙΧ πα..τp(6α
-Ο'Jς, άψ-ήϊοντα.ς πίσω μέσα. ά,πό
δά.χ.pυz Υ.Χί πό,10 εΨJ. α.υλο ;,G)ς,
σά.ν έ•ιός α.σΙϊ:ραυ πού πέρ:1Jσ"ε. "Α,
οταν 6λέlπετε α..ύτό τό 6zθύ
πνευ•μ:Χτ:κ.ό cpώ; νά. φέγγη :1-.:ά.
μάτ\α τcίί πz:δ:ου σzς, σ,ά. σr;
φi ταυ λ�γ:α, μr;ν έλιπ::ζ,z.:ε ,ά.
τό ,χ,ρ:1,τή:rετε. 'Έχ z� τή σψp::ι.γί
δ'Υ. τ' αύρα·ιοίί χzί τό yώ; τη; i.
θzν?.σiα; λάιμτ.ε: στά. ι.ι.6.ιτ:α ,?υ».
fέ.σχ ά.πό το 6iιπτι�,J//, στrJι'
μεγά.λον α.ύτόν ψcιχιΥ,ό 01, πχραγμό,
ή Μαργα.pL-:Χ θά. ξυrπν-η:rη λο•J
σ�μένη σ' έ.νΧ καινούpγ:ο φως. Ή
Έλέ·ιη, τό άγαπr1:μένο πα.ιδ: -ης
εΙχεν έρΟε: y:ά. ·ιά. -ης δι�,ά
ξη 1Πεp:σ'J'ό,τερα ά.π' δσα. δ•λχ τά.
6:ολ:α κ.: ή σο;,ία ,αυ ΥJωμου γύ
ρω ά.Π'ό -ό μιητήρ:ο της ζωής
χαί του θα·ι&J:ου, -ό μcιστήp:ο -ης
ψυχr,ς Υ,'7-ί του σώματος. 'Η
yέν·ιφf, tYjς, τό ψωτz�νό τη;, πέ
ρα:r:ι,;ι_, τά. π:1,ράιςε•η λόιγ:χ :r;ς
i:Y]'I ι':φα πού Εyευγε, είχ:1,·; ελ
ΩΞ\ y:' αύ.:ήν έπ:τr;δες, σ�χι μιά.
ir.:6 �Ξιςr,, ?� 'ιά. �'1ι ; φέpο:1·1 ,ό
:ιεyαλο, :ο :1πεpκο,:rμιο μ.ή·1•11:.ι.α.
'λπό ,ό 1 ,ω ·iι οικοyέ·ιει:ι.
:\lηιιi.:η έχε: cyκzη:rταΟη c.:ή
Φλωpει::α.
Τό n.,. ;;ης εί·ηι ε'ια �-ι.:ευ
χ,11 p:ο τG>ι :.κλε,.:ιί>ν π•ιευμ:i.:ω·ι
τη; έποχrις. ΊJ l\lzpyαp:τ:7., δε-
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\ ι,
\
cmo'ζε,, χωpις ομως κα.ι νχ tΧΙΧναπο:ήτα., 6:ι,θ,±. 'Έχει χ,αί τί;
οδυνηρές δ,α.ψεύσει;, &πω; ;ιέ
τον (jJΙJγγp:ι...ψΞ.Χ 11¼:JΙΧΟ'J:ΧΙ \λε 13•) λαρυ. ώρα.ίο 1w. εγωιστή. "Εω�
στου, επε:τα <ΧΠΟ χp6•ι:α, \L'JTC.
Κ-'Y(; α.νψο·ιή;, c·n Κυρια,ϊ.±.τιϊο
&Jπόγευμα. του 1870, ιμία. r;ίλη
τη; συ·1οδΞύ1Ξι έ·ιχ α.γ·,ωστο πρ6σω-πο. Είναι Γαλλο:χ,) σατο::; ση
yραφέα.;, ·ιέος, οχι ά.χ/2μη δι:χ.-:,η
μο;. Ψηλός, ξανθό;, cρϊισ,:; :·:')χ,(
νητη Χα.ί ζωηρή, &πλγρ:η γ:ά.
έντυιπώσε:ς, y:ά. συyχ,:ιfιιπ:ς, γ,ά.
yνώσε,ς. Λέyε,α.ι 'Εοου:χpδος Συ
pέ. Εί•ια., νυ,μψ,ευμέvο; 11,έ μ i &.
πλή κοπέ.λ1λ:χ, 'λλσ:χ,τ-,1 πα:p·ίJ1τισσά του κι sχει εpΟε: στ:ή·ι Ί
ταιλlα γιά. ίστr;ριχ,ε; κ,αί α,ί,:;Qγj 
τ:χιές μελέ.τες. Το Κ-ύp:ο έ·ιδ:α.
ψέpον του τ+ιν έποχ+1 α.υτή εί·ια.:
συγκεντρωμένο
στ:ο
Μο�σ:%0
Δρα.μα. Μ,ί ,ίς συν1θέι:,ει; τι::υ ΤΗ
γνεp.
ΊΙ συζήτηpη πεp:σ,τρέψε-τ;α, γύ
ρω σ.1tο τον «Λόεγχ,ρ:ν», πού πα:
ζεται στο θ1έ::1-τpι:: τ-ης Φλωpε·ιτί
α.ς, Κ-t ό άνfρυχος Συpέ άκοι',ει
με καιτάJπί-.ηξη τ+:'ι λlαργα::α
ν' άνα.λύη Κ-ΙΧί ν' ά·ια.πτύιση δ
λ η τ ήν σ.λλr;γοp:α. της Βα.γιερι
%ής σύνθεσης σχετικά. με τή με
τουσ:ωση τού α.·ιθι pώπι·ιο�) σz ()ει'
κό. Κάτω α-;cο τή γοrι τΞ.7 (Χ}J
τω'/ πού iκούει χ,αί ιη::: μοpt7ι;
της, ΠGU ζω',�α.νεύz� ε μ�p6� :O'J
μ:ά. έ.μπ'/ευ1:JΙ ιέ·ιη [έpz::χ, :·7ι; άp 
χαία; Έi.λ±δα; α.�σίΗγ�τ:ι.: σiΙ
ν' αιψυπ·ι:ζω·ιαι μέσα τ:; J. 'Χ
τsα[ p •ιοΤΙ μορψΥj κα,ί ύ;:6σ:χσ fι,
ναpϊ.ω1 ιέ·,1Ξς c1υ·ιi1μ,Ξ·;, πο:ι :ι:χ
τ:χια πpοσπα.θο5σε •ιi σJι: � 11 :-:.
ποιήση μονά.χα;.
<· ••• "Ημου, τρελλό; ή :v;ιγ::ιέ1

1

·ιο;; Δεν i,,ουγ,χ πιά., οέν ε6λε
Π'Χ κανέν,::ι.•ι. Βρ:σχόμουν y/4τω
i-πό το κpάJτο; μιi; κυpί:χρzrι ς
yοφzί:χς καί τ"iΊ; είχα, όλ6-:zλ'J..
παρα�ούη ...,.
�
... Ετφεπε •ιά, c;α,-ηιοω αυτη
τή γυ·ηLκα. γ:ά, vά. ξανc1.ύρω πε
ρ.σσότεpο τό·ι έα,υ1τό μου. Γ:α.τί
1tώ; ά.λλο:ω; θα, τον ξα.yά,οp:σχια
μό•ιο; μου α,υτο'Ι τον έα.υrtό, τ.ού
σά.ν άπο μχγε:α, ά'Ιαπήδησε μέσα
μeιυ, ?J.,ι οέ'Ι i:ιτ:Υ.pυζα. το ήλ,ακό
πι; οΗι-uιια.;".
"Δ ·ι Κ-'J..ί (Ηj ,J.α,ιτική ή οι::ι:ρορά.
τ η; ήλ:κίας - ό Συpi είν::ι.,: -κα
τά. πολτ'> 'ιΞ<�tεpο; - Ε.'ΙΥ.; i;χ.α
τα•ι:Κ-ητος δεσ,μό;, πού μiτ-χ,::ι.
πp�1?1Π,:Οουν ·ιά, ύποτάςουν στή
ί.eιγ:κή καί τ:ήν Κ-p:ση του.,;, εp
χετα.: •ιχ έ?ώση τα. δύο αuτά. αλ
ληλο:,υμ1Όλ r; ρούμz·1α.
πρόσω-πα..
Ή :Μ::ι.,pyα,ρίτα. με τήν ώλοΚ-λr;
P'•J:vi'lη πpΟΙ:JΙ•ι1m:Υ.ότηιτi τη;, μi
το ψω::zι•ιό της Π'ιΞUV,,%, τή yυ
'IΧ:Υ.ε::ι, δι,:,:1:,θηση χ,α,ί τρυ:ρερό
τηα χ:χ,ι τή :.1ητp:χ,ή τrις σi:, opγ-lj
μ1.ζύ, ΠλΥ1 σ.ά,ζzι τον ά.νfpυχcν,
τ1.1λ'Χν-c<Ξυ6μ ιΟ'Ι Χ.
ά.κα.ταστά.
λαϊ.-:αι άiκ6�μη �υpέ. Ε[ν:χι πρ6.
γμ,ατι μιi θεόστ:χλ:;;η πcι.ρου:;:χ
γι' αυτό·ι. Κη. μ:i μυ:,τηp:'Χ'ι..η
1�c1-:[ μ � που ά:ι�λ�μΟ&.·ι�� Ι' i τό'Ι
μυήση στά. σπ6ppητα, της ?υχ"71�
ϊ.'Χι τ-;5 πιεύιμ.το;. l\:ί.ά. σc:ρ·η
Ίlγεp:α, ΠΟJ μ: τrι φω::σ,ιέ·;.η
:γ;; γYd)'JY, �άι : 1�·ιέΞ� zxt τC·J
ϊ.::ιΟοδ rι γεί. Λl:ά. :pωτzυμέ'Ι η '\
Ρ ±3ιη ::ο.μη ιi του π:ι.ρ1.3ι[γ::-η
-:b·ι Λολύτι :ι. ο : ι>:ο -:ου λ 1Ό J ρ [ ·ι0-:.J
ζr,J·7ι�. Μιi �ε) :.pική '.\
πr:,ί.) ώ'ιzι:χ Ίέpε.:χ πού 1ιi τή 1ι:ι.y :κη π1; σ,υιχμγ1 :οι Χα.τΞοα ,, ε,
1
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μιέlσα. σrro α.δ•,το το\} έα.vτου του
γιά νά έ.πικοινωνήση με τον μυ�
στικον πυρην-α. του Er vα.ι του κ.α.ι
τον α.νε6άζει έπά.νω θα,μ,πωιμένον
ά.Π'ο άJληθινή γνώση Κ,α,ί δύναμη
φωrτ;εινή.
urστερα. ά.πο την επ:ικο:νω,·ία.
με τήν έ.λεύθizρη χια.ι ήγεμο·,ιγ,:η
αύτ:ή ψύση δ Σιψέ μετψορcρώ
νετα.ι. Μ:ά φά.ση της :ωης
του 'Χ!λ0ί'v1ει α.πό πίισω, μ,:ά. κ.αι
νούργια α.νοί�ει. Τά εσω1τεp:κά
του προ6λήμα.τα ενα. - ενα. ζε-Χ7,
θα.ρtζο\ΥΥ, το Π'rι.υμα, του ξσ:ισί
γει' ελευιΈJερώ;,,εταt ά:ιtό πpοχα,
τ,α,λήψε:ς, 1σ1ω6ιν:σμούς κ.σ.ί στε
νάτητες. Μέ νέο νου, μ' α.ί.σιθή
σ,ε:ς κ.σ.ινούργ:ε;, δ κ,όι:,;μ,ο; όλος
μετα,μ,ορcρώνετα: μέιοο του.
Σ' έ.λώχιστο χρον:?W Όιά.στr,
μα. το 6:6λίο του γ:ά w Μουσικό
Δραιμα του Βά:γνιρ τελε:ώ·"ι,
φ:1ερωιμένο μ' ιυ γ ;ωμοσύ·ιη στη
μιεγά.λη του ψίλη.
'Α))οJά:, δ Συρέ ιϊχει ώπό κ-χφό
στ�ό νου του μιά πρω1τό,αιπη εμ
πνευ�α'Υ/1. Νrά. συνθέιση ενα. εργο
αχετ:κ,χ με τις μ,εγά.D.1ες ά,ρχ1.ϊε;
θρησκείες κ.α.ι φ:λοσοφίε .,, σέ μιά
προπσJθεισ, νσ. τις σu,νδέσ) μs
.2.
'λυ�:.ι,
''\ η σ ετη' χριστ:7,Vtκ-r'1 <ΝΠΟκ.ο:
ν1α. εν:α.ίο κα.ί ζωντα.νο σιΓΙολο.
'Ε}κ.1εί·ιο πού έπ:ζ ητεϊ κ.ι έλπίζε:
νά ε.πιτύχη με το εργο αυτό εί
ψ>:,t νά συ�:.ιφ:λιώuη τήν 'Επ:Ο"'ί"ή
ιιη με τή ΘpησΧεία. και τή Φ:
λοσαρ 1 α., τ.cj δ χωρ .σμ6; --;r,υ;
ύπονο:�εύε: όλοi.να. κ:χί πι� 6cι.0:ά. τά. Ο,εμέ'λ:α. του πολ:τ:σμcυ.
Ή θρ σκεiα. α:ιτ'ΧΠΟΥ.ιp:·ιετα,:
στίς -:χνά.yκες της κα.ρ�:α.;. 'Π ε
π:στ�ιη στίς σ.-ιά.γκε; του π·ιεύ1--ια.το;. Οί δ1JΟ 1.1>τες ου·ιά. ιει;
ορθώνονη.: δλοένα. πιο �'Ι't:μέ-

σ.

':t

"

τωπες -κι εχθρικές. Ή θρησ-κείοc.
χωρίς ά.π6ιδιιξη. Ή ε.π::1tήμη
χωρίς ελnτ:δχ κχι τελε:ωιτική &.
πά.·ιπρη. Άποτέλεφχ τη; ο:6:.
στ'JJσης α.ύτης εγα, 6.:ιθύ χάσμχ
μέJσσ. σ,τr,. α.τοιια., πού δσηγεί 'J>:'YjY
πνευιι.ιχτική πχραχμή μ:άς κο:v-ω
νία; στηρ:-όμ
, .. 'ιr,; μ,ό-ιο στή,1 ύ
λ:κή πρόοδο, τή στείρα. έπι στή
μη κα.ί τον ξr;ρό σΥνε�πτικ.ισμό. ΊΙ
σημερ:νή ά.ν'θ,ρωπ6τηrτα.. λα.χτrψi
γισ. μ:ά.ν α.λ+,Θzια.. πού v' ά.ντα..πο
κρίνετα.: ταυτόχρονα. στις ά.τv:..:
τήσε:ς της λοy:,κης του -χαί
στίς α.Χι7.:rά..λυ� τ� ες α.νάιyκι.ς τη; ψυ
χής του. Ή θεία. τέχνη τη,; ζrffiJ;
εχε: χ,α�η. K().,t δεν μ.ποpεϊ ·ιά.
ξαvα..�ενν η ωπ9 J'YJ σ,τ,άιχτη τr;;
π:χ.ρά. μόνον με τή συιμr.ρ λίωση
καί τήν ά.ρμο,�ή CΤJ,Υιργα.σία το(}
νου mί της κ.αρδια.ς. Της έπ:
στήμης ΥJ'Χ.ι -:ης θp-ησοcείας.
Qiί μορcρές των Μ�εγά.λ-ων Μυ01tων, των έ μιπ ·ιωσ;μένων ψλο
ο·όφων κα.ί ίδρvτων θρφΧειών
περνου�-ι σά.ν &στρσ.ιπή μέlσ' &.πο
το νου του. Κα.ί ! Θ:ά. τdψήση ,,ά,
τίς !νώση, νά τίς &.αελφώση δ
λε; σά.ν ενα κpικο γύρω &..πό -:r,ν
κ.ο:νή πηryή εμπνωσή ., τους, τον
κ.ο:vόν εΥδόμιυ,χο πόlθο τους: Το
φωτισ,μο τijς aκ.οτε:νη; α.νθ,ρωπό
τryτ-χς.
ΆΠ Μ αργαpiτ::χ. uπαδέrχιΞτα: 1.ιέ
ενθουσ,οοσ1μο τή·ι ιδέα. ου . .lιαι
σ•Ο,ά.vε-7.ι πιί>ς το εργο α.υtο ύά.
εί·η: το πνευματικ.ό ταυς πχ:δί.
Θά είναι ό κα..ρπος του δέντpc,ιr
πού ή ίδ:7. πότισε -κα.ί ζωογ6νη
σ� .L� το φω - τr:ι- ψυχη-, τηΤο ε;ηο σ.ρrχ:ζε: 11ιl ε·ιθουσ:α
σμό. Με σο6χρά. χιλο·ι:σ:J.έ·ιη τή'i
ύγεία της ή λiαργ:χρίτα. κ:νη-:ο
πο:είται vά. 6οrιθήση τον Σ·JFέ.
1
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�Έkί δύο όλόκλη1ρχ χpό'Ι:� θi
εfνα.: 1ι μ"vrzοιχή του σύ'ιτροφο;
σ:τ'ό πολuιδαίfδrzλο τα.ξίθ: πού πρέ
πε: νά, έπ:χε�ρήση μέσα, ά.πό ,ίς
ά.ρχα.ίες θρη:J"χ.είε; y,,α,ί τά. Μu:η:;,Ί·
ρ:α.. Πρέ.πει 'ι� συιγχεvτρώσου ι
τά. άmα,ρα.ίτητα ίστοp:Χιά. :το:·
χεία, έλλ:πη, σχοτε:νά., ά.ν,:;,rz·
τικά. Μέρες χ7-ί μέ.pε; π:ψιοϋ'ι,
χλε:σμέvο: μέ(;Ι:;,. σέ οιολ:οΟηχες,
ακυ,μμέ-ιοι πά·ιω ά.ϊΠό τά. ίερά. Άl ·ι
δ:χά. κε:1:ιεvrz, τά. Έpμrιτ:κά. Κ7-l
τά. Όρψm άπcσπά1:11,1.rzτ7,, τά.
Χρυσά 'Έπη τοϋ Πυθχγόρα., -::ίς
σελί-δες τοϋ 11:χυσα.'ιία., του Πλά.
τωvα... Τό sργο προχωρεί μέ γορ
γό ρυθμό, μέ ά.διά.πτωτοv έ'ιθοu
σ:CΧΙσμό. Κραtώ'ιτας, τό χέρ: -:ης
έμπvεvσμιέvη; του όοr1γήτρα-ς δ
Σιψ� είσχωρεί e-:φpετά. μές στον
χόσ�μο του πvεύι�α.τcς. Κα.ί νά., τά.
πρώτα Κεφά.λα.ια σχη�τίζοvται.
Ό Ρά.:1.α., ό φωτ:σμέν::ις γε·ι,ι5.ρ
χη;, καί ψ;μcθέης τ·ίj; μεγ±Ιλη;
ίνδοεuρωtπσ.ϊχής ψυλης χ, 'ιά.ε:
προ; τη-ι 'Α·η.τολή, οιπο:.ι τό·ι ό
Ο Υ((ουν ο; Αείκ(ίί ό pαμ,α::ι J\J.σί
ταυ. Σrr:-r1 v Ίvδί1α,, μές σ:ά. Π'Jχ.·ιά.
δlάση cοϋ ορeιυς Μ εpού, oπc·J ξε
χύ-νο'/τ'7.: οί δρο:11ερ:ς π·ιοέ::: ,oj
Χψα:οο:τ, co Θείον Βρέφος, δ
Κρίσνα, έχε: γεV'/ΥjΙθη άπ� ,ό ι
ούράν:ο ερωη τr); άyνfι; παρθέ
νου _Ιτεοχκ:... Στ:ή·ι 7..Ul:J"','YjPYι , θε0",ψΧτοuμ,εινη J\ϊγυπτο, ό Έp:,,1,i1;,
ό πριίyτ:ο; μ:ππχγωγό; χα,ί :εpο
φάντης, δ.ιδά.::;0,<,ε: τή Οείrz :π::J":ή
:ιη του, τή σχατει·ιή Ο:ολοvίχ
του "Οσ:ρι χ::ι.ί τrj; "[σ: ?ο�,
χα,l μέlσα &πό τή χαρ::ι.υyή της
έλlληv:κής φυλής ή φω,ε:ν-η
μορφή του 'Ορφέα., γυ:οϋ ,ου
πόλλωνα, προοά.λλεt :,ια,ζύ μέ -,ή
θρ"ησχ�ία ταυ Διο·ιύ::�ου. L>τ+, ::Ίlε-

·.\.

465

γά.λη Έλλοοο::ι. ή σχοΑη του Πυ07..γόρα. πρ::ι.γμ,ατώ·ιε: όΆοένα χ::ιλ
& εύρύτερη κλ(μακ.7- τ+,v Ίιδέrz
τοϋ «επεσΟ:χ:» χ:;ι,ί «συζ ην τοίς
Οεοτ;,, Κι· εv::ι..·ι αιώνα. ά.pγ6rτ:ε
ρα, σ,ήν κλασσ:κή ΈλΙΆ&Ιδσ. τοϋ
Πλά.τωv::ι.., οί Μύστ::ι.ι της Έλευ
σίvα.ς μέJσ7, στό α-δυτο του ·ηοϋ
τη; Δ '•ιψρχς, παp:Χ.χοΆουΟού'i
μt ίερό δέος τό δpά.1:1.α. της θεί·
α; κόρης, της Περο�εφό·ιrις, ,f,ς
&,ιfJ'ρι�π:'ιη; ψυχfι;. Μιά. π,ιc·η
πού πε,pνα., ενα,ς σπόpο; ιπού πε
τά.ε:, ε·ι,χ οαρμένο :χιπ' τούς άνέ
μους π::ιυλί, πού μετ::ι..ϊ::ι..στεύει &1
' η' α,'Ι,
, θ ρωmtϊΎj
'
πο ..,,ωη σε ζωη,
ψυχή...». Ηίσω της εvα. π7.pελθόν
yφ,χτο τpομα.Χt:κον ϊλιγyο Χα.l
μπρό; τη; �-17, μέλλον α.τέpμονο
πρό; τό φως... «Κ:;λισ1μέvη ά.πό
ζι�vη σέ ζώνη, ά.πό σφα.ίρα σέ
σφrzφα, ή τα-λαίπωρη ά.v6ρώπ:νη
ψυχή τρέχε: τον &στα
. ,μάrτ:Ύ1 ,ο QFό
μο της. Σκοντάφτει, πέlφτει, ξχ
νασ-ηwώVΙετ. α.t .. Κι όλοέvα. δυvα.
μώ,νε: κ::ι.ί μεγαλύνεται. Κάιπο
τz τό μεγάλο της ο ιειρο 1:Jά -:tpα
γματωθη... 'll ψυχή θά 1δη τό &.
όρα.το, θ' 7.κούση τό ά.σύλλη
ι
π:ο... ».
« 'Όταν φΟmeι.με σ' α.ύ,ο το
σημείο του �ι,tyγου πουvο:ωθε ά.
vεο::ι..ίνοντας χι ή οιΧή μ::ι.ς y·Jzή,
το πρ61σωπο ,η; 2\,fα,ργ::ι..pίτα; 9ά.·ι
τα.:ε χλωμό κ::ι.ί διάψανο σi'ι το
άΗ.6:χ,:;,:ρο. ..Η,ι ήταν πιά. ή
Π7-λλόι:.ι,ε'ιη από (ωr; γυ·ιχ:ΥJ7-. 'Έ
μο α.ζε μέ μία. Μοϋσ7, σ.πρ6σ:τη,
ά.χ.ίνr;rτ:η ά.πο ε.Χστα,τικόv Οα.:.ι:ι::ι.
σμ6. πο.:ι λ-φμονεί τ�ύς α.'ιΟ-::ώ
πο:.ι; γtατί Χυττάιζει τούς θε·
ού; ...>).
Βλέπο·ιτ±ς τΎjν τ6ισο ά π6χο
σ μ'Υj κα.ί μα.χρ:vή, ό Συρέ τρομά'
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ζει πώς ήρΗε ή ίb p α. νά. ψ(ιγη γ ια.
πάντα, ιπώς Οά. τή χά;ση χα,ί
δέv Οά. μπορiιση vά. συv:χίση τό
εpγο του. Δ:v λείπει τι:ψ1. πχ�ά.
εvχ μέρος του κ ρί1r;,vα., 6 Μ ύU
σης, ό Ί ·φους, -καί τcλωτα.ια.
rι ,��σηωγή.
...
Ι+
Κχλοκχίρι του Ι Ηkί. '1 f �17.p
γα.p:τα. πψιά.ει τίς ί,cστcς ι �::.μς
του Λυγο{ιστου cςω ωπο τή ΦΑtι)
ρεντ,Ιιχ, ΚΟ'Ιtα. σ CY/ Οά.λα.'J\117., στο
Λ ι6όρvο. Ί f ύγε:α. της ι1J"Jτ6σο
όλοc.-ια. κα.ί χ�φοτερ:ϊιεt. Ί'ό σιi)
μ.α της α,')Vείται yά, t'Y/V π:χp7ΧΟ
λουΙ0f/'1Υ) σtY/V α.σου1 "Jtη πάντα.
ψυιχική κα.ί πv:·.. ψ<1.-ιι-ι.-f1 ηι ς :ν
τοοσrι . ΛΗ κ61πο 'Xi:λtopOιί)'ICt 'ΙΧ
κα.τε6αίvη τ' απογcύ ι ι¼tα. ι,\:, :ή
Οά.λα�α., �που ι�:ρ,κοι φtAOl cp
χοvτ:Χ, 'ΙΓJ., συ:ψ'Υ :JIOUΙ \L:Xζ .J :η;.
Σέ λίγ:ς ιιtp:::; 0:1 cί·η. ::;-: Lc
ση vά. κά.vη ουτc αυτό. '() �υρc
ψΟά.vcι γpfιγοp7,
cίυοπο,η1;ι:v'.ί;
κοντά. της. Μιά. πσp6.ς:'ιt1 .iιησ·J',f,
χια τr1 v ... χ:, ,ωpι::.ψ:t,
... η τ.α.p6'.ποvο π�J:, ο: ι �κα.v: τίποτ: μ:
γάλο, δ: Ι c�ωσ: o,tt μποpοJσ:
vά. δι�1:;η κα.l τ� μ:y71; ύτcpο μι:
pος της ψυχ lΧ'YJ; της 0\J'Ια.\LΥ/ς (Ιά,
τοπχιpν1: π.σω ιιχζύ t fις.
Γιά. v' α.ιτιοpά.σr1 , ιά. ιιrι ι..±
ση τή Ι CΠΧf'Υι ιι: t'Y/ ζιι)'ΥJ nt :rι
οη:ιιουpγίχ
±pχ.:ct vά. γμ1 (fJ
lωο/.1):,,
t0 0 1 l'JJ O tη: '( ,-i. tfJ 'Ι
τ'i'ι :, ι\ωpρ:ιίνη�. '() .2υp: ποο:;
πα.Ο:ί ν). τrι ι c ι ιψuχι:γ; η, , 7ι � �
χ:ι ψ:pct ι ιcι.:ύ IG'J �l¼i r:ψ;ι �;',f/
Οrτ ι>ι. ,στο.χ1:ια Ί ό tι Ε,ι σ 1;1
O'tό'JO 0>1 μποp:ί IJ- πpσ,<_ωp/1
ση. �[: τό πpό"J(ι)'ΠΟ α. ,<_ΙΓJ ΥCΙ, � D'
:ρα,ψ) rι Ί\Τ (/ ργα,p.τα. :ιalD'J�:, σά
'Ια.χη Χ' ο) 1::; φύγc. άπ' tfJ �ω,'ι ,
1
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Ί\f Cι:τα σε οεκα.πC'ιτε μ,έp ες, Cιu
Οιryμι:νη σ: ύι)ηιλό 'Π Ι Jpιετ6, Ol'IEl
,
'J Ύ)Ί
'
την
' τε ).ευτc1.,:,i, της μα.χη.
-πχρcι.'J'τc1κων ?ί.γpυπ•1οι οί τpείς
α.γα.πη:ιc IOl τr,ς, ό Μ ηνιά!tης, ή
''\σπα,σία., δ �·�pt. �τlς 20 Σε
-πτψ6pίου τό πρωί ιιιά. ιιεγάιλη
α.'ΙΟpι:Jπινη κα.pο:cι. cίχε στα.μα.
τ-f σ:ι...
2:ύι�:ρω'ια ιιc τr1 ν cπ,Ου'ι ιία. -:r,ς,
το νεκρό τη; -;ι,ψ,χ ο:ν πρcπε:
νά τ' α.γγίc.η Π7pα. ιι6'ΙΟ ό α.'ΙΟ;JCΙς
τη�. '() .2υρ: Οά κλc.ση ό ι�:ο;
yie<. πά.'1τα τά μά.τ:α :κεί'η πο:ι
cιχ7ι ψωιίσ:ι tY/ι :ίπ7ρςr'ι του,
'ΠΟΙJ μc τά. πιό Οα.υ1 1ιά.c)'ι('/, πο.-f1 :ια.
τά. tOIJ cίχc'Ι ύ! L'l'Y(J:l.
'
11

\\cpcιJσCl,I ούσ,ιCιλ•ε:, ι;φες, μ7υ
pcζ στιγ�ιC�. ()ί τρ:ί� πο,J iπό
ιιcιΨΙ'Ι, ό Μ ηι ιi,η;, ·ίι 'λσπc1.σ.cι.,
δ α.φω"Jιι,ψ,c ιο:, �υpέ. Το π·1εuμα
της ά.γ7πγ 1ι�νr1 :, 'Ι:κρης τους, κcι.
Οι:):, τό νο:ι:�Ο ..,υι vx :ρτερουγί{ η
κοντά. του:, γc1.λ-f1 ι.ο,
φωι:�·,6,
γc) 71στ6, τοϊι:, ύπχγοpεύ:, '17.
συνCλΟου1. 'Ο �υp: :χεt ν&. cρ
γα.-,τiΊ, Οιί -;\1:γ±λοι Μ�'ισα: πΞ
pψΙ νουν. Ί 1 1\1 c1..pγcι.ρ: τ:cι. Π?::.-.:t
νά γί 1η γι' α.υτον α.πό διί} κι :μ11.ρό: cn. φω-εtιό σ•:ι ι ιοοι.ο � η :ι
1
ιiι�
σ ::ι �. καΟr1 κι:; ιτο�, π1ε•J,ι7τ:
πpο-,ρφ-i:,. �1-fιπιυς a:v to) τό
c.ιχ: πη α.ΛΛCιτ� στl:, μεγά.λc.;
του� ωρc:,; "(ιαι Οlχω χ:χ07J
Gπf; τ11 ι π1jι t1 :71 :, �Υιi�, ��τ....
Ο). ισ ι:)111:, ,ι:1:, Ο,ψ::ι.ι πcp σσ6τc.pο 5πο τι;ψα 101τά. -:J'JJ ... .l:1
Ο). :ι ι:ιt π l τp.γ,:ιpω σσ·J, (\:.ι,
Cψ7' '\L(ι)� '1t6; 00 1 • '() Σ•ψΞ:
ο>ι "1:71� ι). Οψ:ι,cιr ι). ί6γιJ.
τr1 �. Ί' ποτ,: ϊ.)JΟ Ο-'Ι :γr,::ιφ:.ι
Υ7 l τ πotc ΧΧΙ Ο ο:ν : /...¼VCI. 1.ί!J'tε-
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ρα. ά.'πο το θα.να;το της φίlλης μου,
πού νά. μή μου το έ·ιέΙΠνΞυσΞ έ
κεί νη μέ:σα. iπeι μ:ά. μυr.πηptι�δη
ένωτ•.ΥJΥ) έπ:1κο:'11ωνί!Χ μέ το Π'IΞU
μα. τ ς. l( ι' ο-α,ν οpηγ.α, κα.τιJJ,Ξ
pο τον έα.ιrι:ό μου Κι ωκέψθψ.Χ
κ:' έ•νήργφχ ,χ,σχΥ11μ,c1., αύτο :
y:νε μάνον οα:ι -ή,ι αb:10ά:'10 Υj κz
μ,zΥ.pυ'ά. μου-,.
Οί «Μεγάλο: l\tύ::;τα,ι», το πρι·)
τ6τυrπο α.ύτό β:6λίο, Ε(lψ(Χϊiζο ι-α.:
το 1889, δυο χρ6'1:7. μετi το fιά.
'Ι'Υ..1:0 τη; Μ-χpγ!Χp�τα;. '11 κp:τι
κ+, -ο ύποδέχε-:χ.ι Gtήν &ρχή μέ
π:χ.yερή σ:ω<Πή. Πιο ϋ::nεpχ τ?
πολεμά�z:. Οί ίδέες -:ου πpο ,ια.
λουν τή δυστ.::σ-iα. -ης Έrαλη
σία.ς iιπο :ή μ:ά. μψ:ά., τη; έπι
στ+ιμ r;; ά.πο τ+,·, α.λ'λη. Έν τού
τοι; το εργο του Συpέ, κ-χτά. ΖΨλν
ά.νεξr,1yψ:?, μυ:;π,p:α.κο
-;:ρόπο,
στηp:ζ6με-ιο μό'ιΟ'ι ::nίς δικές του
δυνά.μ ,ε:ς, -;:ρ:χ.βά.ε: -;:ο δρόμο πού
του χαράζει ή μοίρα του. 'Υπερ
ν:κάιει σ:γά. - σtγά. τά. ε:ιπιδι:χ.,
κερθiiζειι
έ:δα.φο;, δια6ά-ετα.:,
βρ:σκεt ά.π1rι,..Υ'ρη, συy'Κ.t'ιιεί, με
-α.φράιζετα.:, ά.πλώ·ιετχι π:χ.-ιτeιϋ,
'XιWCC1,Κtα. την Ε::ιpώ..:η, τον κ6,:;μο
όλ&κ.ληρο, δέ·ι άργεί νά φΟά.ση
τήν έκα,τ:;ι:;τή του εκδοσr,, ξεπεp
•ιάει τη δ:α..κοσ:ο:;-ή -ου, επ:ciλ
λετα.: όpι1::πικά. κ!Χί κά.νε: τόν
συyγρα.φέ-χ του 1διά.ση1μο.
Ε[•η: :.ι,:ά. φωνή θα.ρρετη; κt
έμπνευσμένης δ:ιχιμ,α.ρτυρ:α.ς :·,6.·ι
τ•.α προς τ+, σ-cενή θpησκε:.ηική
iντίληψr;, πpό; το iπά:,1Ορωτ.:r,
ύλ:σ-;::κο ρεϋμ:ι. κα.ί τή·ι έπ:σ,Υ1 ;.ιο
ν'f'ι.ή στε:ρότr1 τα.. 'Έ•ια; σπόρcς
πού ρίχνετα,ι ·1έσα, στίς διψ:χ.σμέ
νες γ:ά. -+,·ι ά.λήθειχ ψυχές .:ω·ι
ά.•ιθρώπων. ".\ ν κυοφορηΟη κχί
0

rJλασ, τήση, α.ν ,ον α..Υv0λου10ήσου•ι
κι cίJ)Jλοι, τόσο τό κχλUτΞpο yι�
α.ύτό·ι, γιά την ά,νfJρωπόn:ηιτα δ
λη.
'Όλο το μεγά.λο σιυγγp7.:p:κό
εργο του .:..ιυρέ είνα,ι α..;..ι.εσ7. 'j'J'/
ι,.:pα.:;μέ'Ια μέ -ή-ι προσωπ:Χό,η:r,ι,
τη; Μχργα.ρίτα.; ' \.λ6ά,να,. 1-:ί;
«'ffiμrπνεu:;,τρ:ες
Γυνχίκες», ,:;το
« �Όνε�ρο μ�-iς Ζωής» -ήν 7:.0
πεpί16λεπτη θέση κα.τέ.χει ή 1 ..ιε
yάλη του φ:λr, . Ί'ο 1898, δ-::χ.·ι
ytά. νά. γρά.�r, ταύς «Πωμcύ;;
της 'λ ·ια.-ολiΊ-;,> ε.π:χε,:ρεί τό τ'Χ
ςί1δι στή-ι Έ,λλ,1δχ, την Π:χ.λα.ι
στίνη, c+,'ι Λιγυπτο, στ-χθμεύει
::nήν Κέρ-κυpα, γιά ενα, μ:κρο
προ::rι.ύ-η1.μχ στά. μ,έρη διπου ε�χε
γε'ΙVΎjΟη Κ!Χί ζrρει τά πχ:ο:κά.
τη; χρόν:χ. Το ι ύποδέιχο'Ι.:ι:ι.: έ
κεί �..ιέ συγκί ιφΥ1 ό άδελφ6; -:r;;
Φ pιΞ:δ, εpίχο; 'Λλ6ύ,ια.;, λ6γ·ος,
οί σ.:ενοί συγγενείς της.
'Επί 42 χp6·1:α., 5σc Οά. ίπι
ζ "ή:;η ά.πο το θάνχτό της ό ΣυFέ,
λυιτpωμέ·ιο; π::χ. έσωτερ:κ.ά, έπ:
βεβ):φέψ)ς σχ·ι μι:χ. d.π� τί;
πιο ε•"ιγε·ιικt; σνyγρα,φικ.έ;; ..ιορ
φές της Ευρώπης, g'ι1Χ πηκ�
aμ:ο Υ.α.ί πχνα.'ΙΟpώπ:νο π'/εQ:ι!Χ,
μοχ Οεί ά.ικαύp-χ7:χ, ω; -:+,-ι τελευ
ταία. του ίΔ ρ :χ, γ:ά. ν' α:pυπ ι:ση
τr1 ν ά.'10pωr.6τη:z, νά. τή·ι προσ-χ
νχτολ:ση τ.:ρο; ,·η μεγύ,λη :σω·.ε
ρ:κή ,Υι ζ πρ:χγμα.τ:,.όητcι..
1

Το 6.6λ;ο δμω; έκεί·ιο «Οί l\Ιε
γ ±λ-:;ι Μύστα.:» εί ια: :ο ο:ι:ι· λίο
-η; ψ·;�z-rι; τ�υ. Κχί δπω; γp±
ωε: σ-cή ι i :p :έρωσ{ι του, οε-ι 0%
είχε γρα:ρ'iΊ χωρίς ιή 11ιεγi) γ; ,
-:ή λα:pευ.:ή yυχ+, τη; Μ:φγ-χ
ρ:-;:α,;...
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Τοϋ ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ό χώρος τοϋ Βιaχόισμ.01 σ•ηέ
χεια. yψ.ί ει σ' δλες -::ίς διευΟύ·ι
σε:ς &πό επισ-r,,μc;ν�χέ;
κ,7::α
Χ'τ 'σ:::ς. 'Λ,λι)J, κ,ι ΕΥ.εί'!Ος &κ6μη πού δεν ϊί·ιαι Οεωρr;τ:,κ,ός s
π:ιστ'ήμ.ων αίσΘά.νετα: κ,α.ί ζ η τίς
έ:πιστrι.ιονιy.,ές συ'ίέnΞ.ιzς. Ό -:ρο
χό; είνα.ι -ό σημα.ν-:::κώtεpο δη
μιούργημα. τη;
έπιστrι,μο-ιικη;
τεχνολογ[αις, πού 6ρ�01χ.ετα.ι χcν
τά. στόv α.νθρωπο. Τό Θ:χuμα.. της
&ιαι::mώσεως τοϋ α.τό,μου της ϋ
λης, τi ά,�ρονα.υ- ΙΥ.ά. τ::,,ςίδ:α.,
ή τηιλεόρα.σις y.,α,ί τόσα. χλλα,
μ.άς πολ:ορικ,οϋν. 'Έστω κ,:' 5-ν
6ρ[σκ.ωντα.ι αικόμη μαικρυi inό
μψ.κ,ο,ύς τόιπους.
Ό α.ν,Qρώn:νο; οργα..νι01μ.ό; σ:
yά. - σιγά μέ δυσκ.αλία. πpοσημό
ζετ:χι στο χώρο της Τεχνολογί
ας. υΟμως α.τhο δεν συιμ6:χίνει
πά.yτοτ,ε, γιατί προκύlπτουν r1ερι
Χες φορές &.πpόmtτα. ά.πr;τελ1έσμα
τα.. "Οπως ή ύπερ6ολικ.ή zρη
σις ώρ:σμένων cρ-:χρμ,ά.χω'ί, τά.
κα.υσαέρ:1α., κοινω'ίικ.ές α.να.:r:.α
τώσεις κ,λ.n. Ώστόσο προχωρ:;ϋμε, σ.vε.
, ξ,αρτη·cα. χν
.,, σα.v
\ οpγα.v:,,
CJΙμός δ α.'Ιθρωπος εχε: ώρ:�ψέ
γα, δρ:α. α.vτοχrις Χ(Χ.ί προσχpμο
γης σ,:ίς προόδους της τεχ ιολο
γίας. Ό μεγάλο; Γά.λλο; 6ιc.λό
γος Ziv J J oστiv δ:εκ.ήρυξz δτι
«ή κα.:ναύρy:α. Ίατρ:κ.ή δr; μ:ι;.υρ
γεϊ μιά.v ά:ιθρωrπότητα. α.ρρωσ-;:η
μέvη. Γlα,ρ' δλα. α.ύτά. το εργο τfις
Ίσ.τρ:ΧΙΥ/ς εrνα.ι ά.vΟρωπ:στ:κ6.
ύτά, τά λίγα., πού &να.φέρη.ι.ε.,
)

οσο ε.πα,γα,στ::ι.,:ιχά, κ,ι αν cpα.ί ιW 11τα.ι, δέv εί·ι:τ.ι ,όισο δσο έκ.Ξίνα
τά. πεφάlμχτα πού ά,θόρυ6α. Π?ΙΧ
rιω:τοπο:οϋν-α.ι στά.
6ιολ οyιχά,
εργα!rcήp:α.. Κα..ί το σmουδ::ιίο εΙ
γ,-1..ι δτι τα. έργα.στήριχ της ζωης
εχουν -ι.α.τ(Χ.!ΠληιΧτ:-κ,ή ε.'ιtιτυχ(α.:
Δημ:οτψγία ά.νθρώπου 1σέ 0C1Υv:μα
σ7:κούς σωληνες μέ τήν ;t,ιωσι
πρωτα.ρχικώ 11 γενετοΥ-,WΥ κυr:τά.
ρων τωγ δύο φύλων. υΕιωσι;
-Χ.'.)rtτά,ρου ά.νθρώπου κ,χί πο·ιτ. ,ωϋ
(Μριδιaπο: ησ:ς των Υνυ,ττά.ρω·,)
μέ έ1tιτυχί:χ. Δ:α.τήρησις σrrοέpμσ,
τος σε πο.λύ -κ.ά.τω τοϋ μηδενός
θ�ερ
. ψ)κρωσ[α. κια.ί πρα:yψι.το,πι:ι(η
σις τεχνική; γον:μαπο:ήπω; ε
πειτα αrοό τον θά.ν:χτο του σπερ
μα,τοδbτου μέ α.πόlλυ-η έπιτυιχία.
Κι g,λ).α. α.κόμ r; πειράψ.,α,τχ i'Πο
τελοϋν την &.ρχή μι&ς νέας χ,ο:νω
γίας αινθρώm:ων, πού δέv θά. εχη
:JίΧέισ: με: Χψμιά, α.πο τίς ΠpΟΥ)
yούμ,ενες κ,ιχ,ί τίς ση,μερι νές.
Ή 6ιολοyία ρίχνει το σπέpμ:χ
μ:άς 'Υ.οινωγί-:.ι.ς χωρίς συνα.:σθή
ματα Υν(Χ.ί χωρίς �υr,<.t"Κ.ούς δεσμού;. Θά. ρυfJιμζετα,ι άιπό τi
έργ:χσ: 'ρ:α. ζωη;. Θά εί·ιαι
ενα.ς Υνόσμσ; ιπ:σπι;.ι..ο·ι: Υνών έργ7.
στr;ρ(ωγ, πού δ προψfpτης των
ε.π:στr;ιμ�ν:y_,ω 11 κ::ι..t?.κ.τ-iρεων ' [
ούλιο; ΒΞpν δέν μπόρεσε νά τό-ι
ψ:χν-::χ :�-τη.
Μπροστά. στήγ 0οpυ6ώδη τεχvσ) οy:α κ:χί στά. &0όρυ6α. εργα
στ-iι ρ:α. ζωη;, ΠCιU α.ιποτελουγ
«σημεία.» τη; ε.ποχης μα.ς, πα-
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ρ�μέvουμε κχταmΑηκτο� κι &'ιί
κα.vοι vά. πουμε «70::χ:ιει π:ά».
Γιmί ή θεi1cl. περ:έρyε:α. •ιά. QΟ'J
με τ' άπο1'ελέσμια.τα. των συ·ιου
α.σμώv των στο:χείωv, πού μ.ά;
δίνει μέ άφΟονiα. ή Φύσ:;, μάς
σπρώχvει στού; �ρόμους του '.Λ
,
yνωστου. Βρ:σ-ι..ομιχ.στε πρ�yι.1,-,,
τικά. σέ μ:ά.ν εποχή δρό•σημη. Σέ
μιά. γενεά., πού πρiπει y' άπσ:ρα.
σίση σ.:ι θά δια.τηpfιισουμε τί; άν
θρώ'π: 'Ιες ά..ςίες πού εϊχα.1με μέ
χρι σήμερα. η θά. προχωρήσωμε
μέ τήν δημιουργία. έvό; νέου ,ύ-
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Η Β ΙΟΛΟΓΙΑ,

που άνθρώπου, μιά.ς κα.:νούρy:::χ,ς
Τέχνες, τά. Γράμ
ΧOlYWViας.
μα.τα. κα.ί ή ΦιλΟΟΟ(j?ία. δέν Οά. ε
χου·ι Χ,ψμιά. σχέσι μέ τίς προη
yού.μενιε;. Τόσο οσο οέ•ι μπορου
με νά. πουιμε γ:ά. τήν δ:κή μας
πvευμ::χ,τ:κή ζωή σέ σχέσ: μz :ή·ι
ά.ρχα.ία. Αϊyυπτο η τfιν llα.6υλG>να. r:ατι' ή υιοcη μα.; εινα.ι συΊεχειιχ. εκεί•ιων, 7..Υ -κι εχουν περ:iσει
χ:λιά.δες χρόνια.. Τ-χ ση1μ.εία. :ης
εm ο,χης 1.1,α.ς είνα.ι Χα9:χιρά., ά.λλά
κινοϋντα.ι σ' α.γνωστους χώρους
του Βιο!'Ι.όlσ,μcυ.

οι

!:,
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Τ

'
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Το βιβλίον της σοφίας

Β' ϊκδοση, αναΟεωρημένη. ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον δρχ. 70
Είς τα γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
ποσηίλατε ταχ)κ11ν έπιταγή·J διά νά τό λάβετε τα
χυδρομιΥ.cίχ� f.ίς την διεύ&υνσιν πού {}ά άναγράψετε
είς ηΊν έπιταγήν .
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ο βκύλος

Τοϋ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ
"Αν δέν ι:χετε άντίρρηοι θ' άσχο
ληθουμε σήμερα μέ τή ζωοφιλία Τό
θέμα σηκωνει ,ιολλή ουζητησ,, άπο
την δποια δεν θα λειιι,ουν e,υτε: τα
συyκινητικα, α..ιτε τά ι:ύτραπελα. Το
οίκόσιτο τετραπc-bο που συyκεντρω
νει τό μεyαλυτερο με.ρος τC1ν ζω:-Φι
υ
λων αίσθηματων ειναι το σκυΛι
νοητη αύτη 11 προτιμησι Τ-:- σκυλι
άφοσιώνεται, ειναι ύποδειyμα πίστε
ως καί πειθαρχικωτατο. · O,τι ζη�αει
δ άνθρωπος άτιό τον . . συνάνθρωπο
του, άλλά σπαν,α το Gρισκει. Μπο.
ρεϊ κανείς νά πη οτι το σκυλ' ά-ιτοτε
λεϊ, κατά καποιον τρο-ω, μελος �ης
οίκοyι:νείας.
'Η χώρα οπcυ ή άyαπη προς τά
σκυλιά άποτελε.ϊ παράδοσι είναι ή
'Αγγλία Τόση σημασία ί:.χε, το σ,ω
λί, ωστε οταν ή κυρία σκύλα (!-ρι
σκεται στά πρόθυρα του τοκετου, ό
έρyαζομενα; άφέντης της, η έρyαζο
μένη, δικαιουται νά λάGη δύο η τρι
ων ήμερων αδεια, yισ νά της παρα
σταθη. Καί άκολουθουν τι; τηλεφω
νήματα των συναδελφων
- Τί ω ρα γέννησε, Πόσα ί:κανε;
Πως είναι στήν ύyεία τους, Νά σου
ζήσουν!
Στό σκύλο όφείλουμε ν' άναyνω
ρίσουμε και εύφυία καί αίσθήμccτα.

Είναι γνωστή ή ίστορία τοϋ σκυλου
που του ιδιναν κομμccτια κρεας κι
χανοτ::η
καί
ί:.κεϊνα; τά ε.παιρνε
Τόν παρακcλούθησαν καί τον ειδαν
που κατέGαινε σ' ενα ιyκατα\ειμ
μενο ύποyειο. Έ.κεϊ ηταν αρρωστη
μιά σκυλίτσα Σ' αύτήν πηyαινε το
φαί τηςΙ
Προ πεντε: έτων όλες oi rφηuε
ριδε.:; της [ύρώπης ι:yραψαν yιά τή
συγκινητική ίστι,ρία
ένός
σκυλου
στην 'Ιταλια Αύτό τό σκυλί, καθε
άτιοyευμα, την ίδια <'»ρα, e3yωνε
στήν ακρη τί"ις πολεως καί περίμε
νε τόν άφιντη τcυ νά yυρίση καί
νά τον συνοδεψη ώς τό σπίτι. Ό ί
διοκτήτης του σκύλου πεθανε. 'Αλλά
δ σκυλος πολύν καιρό έξακαλουθcυ
σε νπ τον περ• μενη στο ίδιο σημεϊο,
,
άτι' οπου έπι:στρεφε μόνος καί μελαy.
χολικος
Καί ολοι εχουμε άκούσει
yιά σκυλιά πού έμειναν άτιάνω στόν
ταφο του κυρίου τους, χωρίς νά bέ,
χωνται τροφ'ή η νφο καί άφησαν έ
κεϊ την τελευταία τους πνοή.
Πpίν άτιό τόν πολεμο, στο καφε
νεϊο τοϋ θερινου θεάτ ρου «Λαοϋ,, πού τώρα είναι κινημccτσyράφος - έρχοταν καθε μέρα !ίνας παλιccτζης.
Πάντα τόν συνώδευε δ σκύλος του
- ηταν ή μόνη του συντροφιά. Ι{αί

1971

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

μοϋ ελεyε λοιτιόν , δ σκυλcκτήτωρ
οτι καθε Κυριακή, ποο ι!πρΞ.πε νά
τιάη νωρίς στο Δημοπρατήpι'1
να
έκθέση τά πράγματα -τοο ειχε μα.
ζέψει ολη τή <!>δομάδα, n σκύλ α, του
τον ξυπνοϋσε πρίν ξημερωση' 't
νω τίς καθημερινές τον άφηνε
να
κοιμδ:ται περ οσοτερο καί .. '<vιuοταν
κι αύτός ι Πως η ξερε ποτε •�ταν
Κυριακή, Πως μετ ρcϋσε τίς ήμφε.ς,
Πάντως

δ σκύλος

ξυπνητήρι δέν

έλάθεψε ποτέ ι
Αυτή δμως η ιστορια πcυ θά σας
διηγηθω τώρα έyyίί,ει τά ορια τοϋ
άπιστεύτου. Μcϋ η)ν εχει πη ο άFί
μνηστος φιλος μcυ Κώστας Κατιετα
νακης, άξιωματικος τcϋ τιcλr μ,1,<'ϋ
ναυτικc.ϋ. · Οτιω<, ειναι yνωσ-τ 1 c ι
ναϋτες τιου ύπηρετcϋν στο Ναύστ α
θμο εχουν «ft,vδo-, το Σα<!>(!,αrο το
άτιοyευμα ως τη Δ:υτερα τό πprc1ί.
Το καρα(!, τιου τcυς φερνει στ< 11 Γlει
ραιδ: καί τcυς -ταρu:λαμ<!>crν0 ι Δ�u
τέρα πρωί οvc.uαζεται «Εύκαιpια>
Κάπο α Δευτεpα πρωι λοι-τrον, τήν
ωρα της έπ G Gασεως, L τυχε σι ήν
σ><ύλος,
άποGαθρα καπο,e,ς άληιης
Τόν έπηραν μεοα καί ϋστερα μαζί
τους στό Ναυσταθμο. '0 σκύ\ος .
ένεyράφη ανεπιοήμωc στη
δύναμι
Στό Ναύσταθμο περνοϋσε τίς ήμcpες
του καί οί ναϋτες τον έτά ι ζαν. 'Αλ
λά υχι bλες τίς ήμερες
Μόνο τίς
lο
εξη, η μδ:λλον τίς πεντέμιση
Σά<!>Ι!,ατο τό ό.πόyευμα, πηδcϋσε κι
αύτός στήν «Εύκαιρία», άποΙοιGαζό
ταν στόν Πειραιδ:, χανόταν ολο τό
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Σα:<!><!>αποκύριακο και πρωί πρωί τrι
Δευτέρα, πρωτος και καλύτερος στήν
άπο(!,αθρα r ,α τήv ιπ,στροφή οτf: ...
<!>άσι τοοΙ 'Απελάμ<!>ανε κ, αύ,σς
την άδειά το.;Ι Κανένας f>tv εu:χθε
τιοϋ έπήγαινε και ποϋ έyύρ ζε 'Ίσως
ειχε rί<, yνωρ μιες τουΙ 'Αλλά ύπ0δειyμαnκος στην πειθαρχία του'
Καί μιά που μιλδ:με yιά Σαλαμϊ
να, δεν θά ξεχασσυμε <!>�Gαια τό
σκύλο τοϋ Ξ:.:χνθιrτπcυ, τcϋ τιατερα
τοϋ άρχαίου Περικλη. 'Όταν :;: Πφ
σες είσεl!,αλcw στή ν 'Αττική, οί Ά
θηναϊοι κατεφιηαν στη Σαλαμινα.
Ό Ξανθ ππος σιη φασαρία τήc ιτιι
<!>ιl!,άσεως, είχε t,εχασει το σκύλο
του. Κι' αυ-rος ι,&ουτηξε σrη Οαλασσα και άκοΛcυθησε κολυμτιωνταc το
τιλοϊο, ως το vησι ι Και οί 'Ι\9nναιι,ι
για νά τψησοω, αύτή την πpcit,ι ά
φοσιωσεως, τvύ εστησαν άyα'l,.uα.
Χιλιαδες ίστοριες σχετικες μέ σκυ
\ιά ύπαρχουν Καί έΕηyοϋν την r'ιγά
τιη προ<, αί,το το τι στό τειροrrοδο,
ό:yα:πη -του σ� μφ κcυς ι_ωσφ,λους
μαvίας
φθανει ι<αί τα ορια της
'Ανθρωποι πι.υ άγα:πσϋν ΠFpισσοτερσ
το σκυλί τους άπο τους συνα.θpώ
πους των. L' αύτη ιην περι=ω
σι ομως άς �ιερωτηθο•Jμε
μήπως
αύτοί οί ανθρωποι έκακοπαΑησαν τό..
σο άπό τους συναν6ρώπουc των, �)
στε δλη τους τή στορyη τή δαπανοϋν
στό σκυλί τους,
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ
('Ακρόπολις 26 9.71)
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�ημtιώσrις

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡJΖΟΠΟΥΛΟΥ

«Έι<λογαi άπό τόν Κρισναμοϋρτι>>
Έπιλογ1'ι ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
Οί σκεπτόμενοι - ίδίως οί ά
νήσυχοι - άνθρωποι της έπο
χης μας έλκύονται βαθμηδόν
ζωηρότερα άπό τήν φιλοσοφίαν
του Κρισναμουρτι, αν καί δ ά
σκητικός '1 δός φιλόσοφος ά
ποκρούει κάθε ,εννοια προσωπι
κης διδασκαλίας η αυθεντίας.
'Από τό 1929, δταν διέλυσε τό έξ
100.000 μελωv «Τάγμα του Ά
στέρος έν τn 'Ανατολn» πού τόν
έπίστευαν ώς τόν ένσαρκωι1έν"
νέο «Μεγάλο Έκπαιδευτή της
Άνθρωπότητος», σύμφωνα μέ
τίς εξαγγελίες των τότε ή) ε.
τω\. της Θεοσοφικης 'Εταιρίας,
δέν επαψε νά κηρύττn 'δτι «ή
'Αλήθεια εί"αι μία Χώρα χω
ρίς 'Ατραπό» καί κανείς δ-έν
μπορεί: νά τήν πλησιάση διά μέ
σου οίασδήποτε ώρyανωμένης
δοξασίας. Βέ�αια, ύπάρχει δ
όρyανισμός «Γραπτά Κρισ\,α
μουρτι'), άλλά εί\.αι μόνον ενας
μηχανισμός έκδόσεως καί κυ
κλοφορίας των ερyων του· ύ
πάρχουν έπίσης «' 1 δρύ μ. ατα
Κ ρισναμουρτι» στήν Ί νδία, τrιι
Άyyλία καί τίς Ήνωμένες Πο
λιτεϊες 'Αμερικης, δπως ύπάρ
χουν καί « Σ χολεϊα Κ ρισνα-

μουρτι» στήν Άyyλία καί την
Ί νδία, δπου διδάσκεται ή φι
λοσοφία του, άλλά δ 'ίδιος ό
«Διδάσκαλος» άποποιεϊται τόν
τίτλο καί δ-έν παύει νά τονίζη
δτι ό:πό τήν στιγμή πού ενα;.
ανθρωπος θεωρήση κάποιον
αλλον ώς διδάσκαλό του εχει
χάσει τήν έλευθερία του, άρα
καί κάθε δυνατότητα προσ.:. � yίσεως της 'Αλήθειας. Πρέπ!:ι,
λέγει, δ άνθρωπος νά άποδυ'.:r1
δσα έχουν άπό αίωνες διαμορ
φώσει τόν έαυτό του, νά
δειάση τελείως, νά μείνη ηρε
μος καί vά έρευνήση τόν άληθι
νό, τόν έσώτερο έαυτό του, λυ
τρωμένος άπό κάθε έπίδρασι.
Τότε μόνον είναι δυνατόν νά
yνωρίση τήν ευτυχία. Μόνος
του. 'Εάν έπιθυμη, δπως συμ
�αίνει μέ τό μεγάλο πληθος
των άνθρώπων, μιά έξασφάλισι
στόν ίσκιο μιας αυθεντίας, μιά
καθοδήyησι, μιά ύπαyόρευσι
πού θά άπήλλασσε τόν ίδιο ά
πό τόν μόχθο, ματαιοποvεΊ.
«Δ-έν σδ:ς φέρνω - λέγει - καμ
μία παρηyορία. Δεν σδ:ς λέγω
τί θά κάμετε άπό στιγμή σε
στιγμή καl άπό ήμέρα σέ ήμέ-

α:
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ρα. Δεν ένερyω ώς «yκουρου»
καί δ-έν σας ζητω τίποτε, οϋτε
τήν αψοσίωσί σας, οϋτε τίς κο
λακεί:ες σας, οϋτε τίς ϋί!Jρεις
σας, οϋτε τους θεούς σας, απο
λύτως τίποτε. Σας λέγω: · 1 δ"υ
ενα γεγονός. Τό δέχεσθε η τό
απορρίπτετε. Γνωρίζω δτι θά τό
απορρίψουν οί πλεί:στοι, διότι
δεν προσψιέρει τέρψι. Δεν έπι
θυμω νά ώθήσω η νά πιέσω
πρός αποδοχήν μιας είδικης
μορψης σκέψεως. 'Ένα σκοπό
εχω: Νά κάμω τόν άνθρωπο
έλεύθερο, νά τόν βοηθήσω νά
άπαλλαyη από δλους τούς πε
ριορισμούς. Πρός τουτο έκθέ
τω ά,τλως μερικές ιδέες που
άποτελουν yιά μένα τήν πρα
γματικότητα καί τήν έκπλήρω
σι της ζωης».
Φαίνεται δτι αυτό τό κήρυγμα
της αρνήσεως κάθε έπιδράσε
ως, κάθε έπιρροης, κάθε υπα
γορεύσεως, παντός περιορι
σμου, συγκινεί: σήμερα όλοένα
καί περισσότερους ανθρώπους,
μάλιστα νέους στήν ήλικία, μlέ
σα στήν βαθειά ηθική κρίσι του
κόσμου. 'Εκτός του δτι τά βι
(t�λία του Κρισναμουρτι, οί δί
σκοι καί οί μαγνητοταινίες των
ομιλιων του πωλουνται μαζικά,
έκ.δίδοηαι καί βιί!Jλία τρίτων
yιά τήν προσωπικότητα καί την
διδασκαλία του. 'Ήδη, στή
Γαλλία, κυκλοψορουν τέσσαρα
βιί!Jλία: του Ρόμπερτ Λίνσεν
«Ό Κρισναμουρτι, ψυχολόγος
της Νέας Έποχης», της Ύί!Jόν
Άσσάρ «Τό λεκτικό του Κρι
σναμουρτι», του Ρενέ Φ::>υέρ
«Κρισναμουρτι η ή έπανάστα
σις του αληθους» καί, σε μετά-
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ψρασι, του Βιμάλα Τακάρ «'Έ
να αίώνιο ταξίδι». 'Ανάλογη εί
ναι ή ακμή της Κρισναμουρτι
κης ψιλολοyίας στην αyyλική
yλωσσα.
Τώρα, ή 'Ελληνική Κρισνα
μουρτική ψιλολογία πλουτίζε
ται μ-έ ενα νέο βιί!Jλίο του Κω
στη Μελισσαροπούλου: «Έκ
λοyαί από τόν Κρισναμουρτι».
'Έπειτα από ενα ένημερωτι
κό σημείωμα yιά τόν Κρισνα
μουρτι, ακολουθεί: άνθολοyία
αποσπασμάτων από βιί!Jλία καί
όμιλίες του, που καλύπτουν
τέσσαρες δεκαετίες. Τά περισ
σότερα κείμενα είναι σήμερα
δυσεύρετα. Πλην τούτου, ή αν
θολόγησις εχει γίνει συστημα
τικά, μέσα σ' αυτό τό διάστη
μα των 40 έτων - «ερyο ζωης
καί όδηyός ζωης», δπως λέyει
ό Κ. Μελισσαρόπουλος, που εί
ναι γνωστόν δτι εχει ακολου
θήσει τόν '1 νδό φιλόσοφο άπό
την πρώτη φορά που ηλθε στήν
'Ελλάδα, τόν Δεκέμί!Jριο του
1930, με προσοχή καί έκτίμησι.
'Από τήν αποψι αυτή, ή νέα
έρyασία του ακούραστου συγ
γραφέως αποτελεί: πολύτιμη
προσψ'Jρά στούς στοχαζόμε
νους ανθρώπους της χώρας
μας.

ΧΡ. ΣΩΚ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ :
«Ό Σμύρνης Χρυσόστομος»

Ό πολυyραψώτατος συyyρα
ψεύς εδωύε με τό δίτομον ·ερyον του τήν πλέον αναλυτικην
βιοyραψίαν του έθvομάρτυρος
Μητροπολίτου, άλλα καl της
έποχης του, δπου παρακολου
θεί:ται κάθε παρουσία του καί
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ματαyωyόν» ώς σχολαστικό,
προτείνει τό «πορθμεϊο» (π, ύ
δέν είναι κυριολεκτικό, διότι
δέν είναι, βέC9αια, πορθμός π.χ.
τό διάστημα μεταξύ Πατρων
ΠΑΥΛΟΥ ΦΛΩΡΟΥ : «Έλλη- καί Άyκωνος η Βενετίας) η τό
«πέραμα» (πού ό λαός τό χρη
νικοi Δρόμοι-Ταξίδια»
σιμοπ,Ηεϊ yιό: σύντομα περά
Ό συyyραφεύς όδηyεϊ τόν
σματα, σχεδόν αηικρυνά). Έ
αναyνώστη στη Μάνη, τό: '1 ω
αλλου παρατηρεϊται κάποια
άννινα, τό: Μετέωρα, τή Ναύ
αντιφαηκότης στις παρατηρή
πακτο, την Πάρνηθα καί σέ η
σεις του yιό: την καθαρεύουσα.
σιό: του '1 ονίου καί του Αί
'Από τό ενα μέρος (σελ. 37)
yαίου. Καί του προσφέρει μία
την κατηyορεϊ δτι «καταφέρ.ει
ελκυστική σύνθεσι περιηγήσε
νό: απομακρύνη τόν λαό από
ως, ίστορίας, φυσιολατρείας τίς ζωντωέ.ς γλωσσικές πηγές»
καί στοχασμου.
καί από τό αλλο ( σελ. 57) δέ
χεται δτι «Οί καθαρευουσιάνοι
'Απομένει [να καταστάλαγμα
δεν άποC9αρC9άpωvαν τ"υλάχι
πίκρας: Για τόν εμπρηστή του
στο τή yλωσσα». Διαπιστώνει,
δάσους ( «ύπάρχει πολύς �ουρ
επίσης, δτι «ή μετά:C9αση από
κος μέσα στόν ανθρωπο»). Γι-\
την
καθαρεύουσα στην πρακτι
τόν κι νηyό ( «απορεϊς πώς ύ
κή
ζωή
εμειιε αφρούρητη, δί
πάρχουν ανθρωποι πού τ 'υ χως
όδηyητές».
'Εάν εvνοη δτι
κάνει καρδιά ν' αδειάζουν τό:
οί
δημοτικισταί
δέν
φροντίζουν
σκά:yια τους επάνω σέ πλάσμα
η
δ-έν
καταφέρνουν
νό: yίνουν
τα του Θεου>'). Για τόν 'Έλ
λεξιπλάσται
yιό:
την
αντικατά
ληνα, yενικό: («Έ\,δοσκόπηση;
στασι
των
«μή
ζωντανων»
λέ
"Ωχ, αδερφέ! Αύτός θέλει νό:
ξεων
της
καθαρευούσης
η
την
ξεyελάση τόν χρόνο • μέ την
ύποκατάστασι των ξενικων, ε
τρά:που>--.α η ακούοντας ενα ε
χει
δίκιο. 'Υπάρχει πλήρης α
λαφρό τραγούδι». '1 δίως τό: «α
διαφορία,
από παρεξήyησι του
παίσια>> μπουζουκοτpάyουδα).
χρέους τοϋ λοyοτέχν::υ. 'Αλλά,
Πίκρα καί yιό: τό κατάντημα
εάν εννοη δτι ή πρακηκή ζωή
της γλώσσας. Άντιδρα ψυχολο
θό: επρεπε νό: αποξενωθη από
γικό: δταν συναντα ξενικές λέ
την καθαρεύουσα, εχει λά,Θος.
ξεις - είσC9ολεϊς ανευ αντιστά
Διότι, δπως απεδείχθη μέ πλη
σεως καί ανευ επιμελείας: Φέρ
θος περιπτώσεων, ή κα,Θαρεύ
ρυ..,μπώτ, πλάζ, σινεμά:, φεστι ουσα δέv είναι, άπλως, μία ζων
C9άλ, άyκαζέ κλπ. ΦοC9ουμαι, δ
τανή yλωσσα, μό: καί yόvιιμη.
μως, δτι καί ό 'ίδιος ερριψε τίς
Σ' αύτήν καταφεύγουν ξένοι
γλωσσικές του σκlέψεις στό yλωσσολόyοι yιό: ν' αποδώσουν
χαρτί δίχως άρκετήν επιμέλεια.
νέα αντικείμενα καί νέες εν
Ένω δέν του αρέσει τό «όχηνοιες - να ενα άξιόλοyο ανκάθε εκδήλωσίς του, θρησκευ
τική, κοινωνική, εθνική. Ή τε
κμηρίωσις, σέ κείμενα καί φω
τογραφίες, είναι πλούσια.
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τάλλαyμα yιά τήν πραyματικά
αντιαισθητική είσ(:)ολή ξένων δ
ρων στήν 'Ελλάδα. Καί ε"α μc
νάχα παράδειyμα από τήν tδια
τή χώρα μας: ή τ η λ ε ό ρ α
σ ι ς. Μιά σύνθετη λέξις, αρ
χαιοκαθαρευουσιάνικη,
δμως
πόσο ζωντανή καί στα χείλη
παντός 'Έλληνος! 'Ώστε, μη
δέν αyαν.
ΟΤΗ Κ. ΡΥΣΣΙΑΝΟΥ : «Φι
δουσα: Τό 'Έπος του Άμαρ τωλουι>.
«'Έπος του άμαρτωλοΟ» ύπο
τιτλοcpορεΊ τό ερyον τ,υ ό ποιη
τής. 'Αμαρτωλός εϊναι ό «Χω
μωένιος Βασιληας», ό "Αν
θpωπος, κατακτητής καί κυρί
αρχος στή συμ(:)ολική Φιδ�ύσα,
τήν Γη, ί:πε1τα από τό διώξιμό
του από τόν Παράδεισο.
Όνοματίζοvτας τή Γη «Φιδ"ύ
σα», ό ποιητής ερχεται vά θυμί
ση τόν πανάρχαιο καί βαθύ
συμ(:)ολισμό του cpιδιοΟ, αcp' έ
νός μέν ώς πρωταρχικης μορ
cpης ζωης (στό αίyυπτιακό «Βι
(:)λίο των Νεκρων», τόν Ρα ύπο
δέχονται επί της επιφανείας του
ποταμοΟ Νουν πρωτα τά ψί
δια), αcp' έτέρου δ-έ ώς ενσαρ
κώσεως της δυναμικης της ζω
ης καί της cpιλοσοcpικης ερευνη
τικης. Οί 'Ι νδοι θεωρουν τόν
'Όψι φύλακα της ανοίξεως της
ζωης και ή Μπλα(:)άτσκυ, πίσω
από τούς μύθους του 'Αδάμ και
της Εϋας, του '1 άσοvος και της
Μήδειας, του Ήρακλη και της
Όμcpάλης, βλέπει τήν 'Ύλη νά
yοητεύη τήv Ί σχύ, αοα 'ό 'Όψις
είναι το σύμ(:)ολοv της εξελικτι-
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κης διαδικασίας της δημιουρyί
ας. Φιδούσα λοιπόν εϊναι τό πε
δίον αυτης της διαδικασίας, ό
yήϊνος φυσικός κόσμος, στον ό
ποιον ό ανθpωπος θά αποδυθη
σέ σκληρούς αyω"ες επι(:)ολης.
θά παρακολQυ8ήcωμε τήν ε
ποποιία τ_Q 'Ανθρώπου βημα
προς βημα, από τότε πού δέν
ηταv παρά ενα «πήλινο μωρό»
μέχρι τότε πού απέκτησε τήv
όpθία στάσι, στους αyωνες του
εναντίον της Παyωνιας καί της
Πείνας, εναντίον των καιρικωv
στοιχείων, εναντίον των θηρίων
καί, τέλος, ε,ωτίον των πιό cpο
(:)ερων, των μέσα του ενστίκτων,
πού τά προσωποπQιουν σάν
δράκοι και δράκαινες ό Πόθ'"'ς
και τό Πάθος, ή Δύναμη, ή Δό
ξα, ή 'Έχθρα, τό ΜΊσος και οί
τόσες αλλες Άοχόνησσες της
rης.
Ή ανθρώπινη ποοεία είναι α
νοδική. Καί εκφράζεται σ' ολη
τήν εκτασι από τήν ίκαvοποίη
σι των στοιχειωδων ψυσικων α
ναyκων εως την ύΦnλότερη ψυ•
χική ανάτασι. 'Ένα δεί:yμα από
τό δεύτερο κεφάλαιο του ερ
yου είναι χαοακτηριστικό:
Νίκησα τη Φωτιά ι
Τηc: εκσψσ τά δάκτυλο,
μ· ένα σnσθι νερέν10 ι
Ιερρίιωσσ τά δένδρο,
πού πάνω του<: σκαρφάλωνε
γιά νά μέ πολεμήσει ι
Δέν άφησα οϋτε ρίισ,
νά στηρ,,χτεί ή nατοϋσα τηc: ι
Κυνήγι ατά κυνήγι,
τήν εκλεισα σέ μιά σπηλιά ι
· Εκεί τήν rδάμασα ! ...
'Ημερωμένο στοιχειό, τή γύμνασα
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νά μέ προστατεύει
Τή δiδαΕα v· άνεβαiνει
ο· εναν ιερό τρίποδο
καί v::i nροσευχεται
γιό· το καλό μου ι

Ό «Χωματένιος Βασιληας»
θά συνεχίση τήν εποποιία του.
θά του παρασταθ.)ϋν ή Τύψη,
ή Φαντασία, ή Ποίησις, ή Μου
σική, ή Ευαισθησία, ή Αίσιοδο
ξία, δ Χορός, τό 'Όνειρο, ή Νο
σταλγία, ή 'Ονειροπόληση, ή
θεία Μέθη ... θά περάση άπό
τήν rrαρέλασι των θεοτήτων, θά
φθάση στόν '1 ησοϋ, θά τόv συν
επάρη τό κήρυγμα της 'Αγά
πης και ή ύπόσχεσις της επι
στροφης σέ κάποια άρχαία πα
τρίδα, •άλλά και θά τιναχτη στό
Διάστημα, νά στήση στό Σύμ
παν τόν «Χωματένιο Βασιληα»
θριαμ�ευτή ΚC".ι - ίσως - κα
τακτητή των άρρητων μυστη
ρίων...
'Ωστόσο, ό άνθρωπος άνα
πολεϊ και φιλοσοφεί:
Μακρυά,
οτά βάθη των ετών,
μακρυά,
στά βαθη τηc: Φιδουσαc:,
ή πανορχαια Σnηλια,
μέ θυμδτοι ι .
Είναι η σπηλια μου ι
Είδε τό nιό πρωτόγονο μητρικό χα
(δι ι
· Ακουσε
τic: άnλοικώτερεc: nροσευχεc: ι
ΦύλαΕε
τήν άκριβώτερη φωτιά ι .
Κρατεί, άκόμα, κρυμμένα
τά κόκκαλο πού περίσσεψαν
όnό τό τελευταίο δείπνο

ι
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τοϋ Προγόνου...
Είναι ή σπηλιά μου! ..
Τώρα ac: την Εέχασα ι ..
Άμέριμνοc: άc: σπέρνω
γαλήνη στό χωράφι μου Ι ..
Λευκά σnιτακια τήν εχουνε γιαγιά ι
ΉρωΊκή, παιδική περιέργεια
τήν καλημερίlει τίc: Κυριακέc: !
'Εκεί μέσα, φύλαΕε ό Θρϋλοc:
τά μυστικ,ά , ου ι .

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
«Δισυμμετρία». 'Ηράκλειο '71.
'Ολόκληρος δ κόσμος είναι
μία δισυμμετρία, μέ τήν άντα
yωνιστικότητα των άπό τά παν
άρχαια χρόνια φυσικών δυνά
μΕων και των σύγχρονων κοι
νωνικων εκδηλώσεων. Μία δι
συμμετρία και μία ενταξις, ε
κείθεν η εντεϋθεν του χαρακώ
ματος.
Ό ποιητής σπεύδει άπό τό
πρωτο της Συλλοyης ποίημα,
τήν «'Εξομολόγηση», νά τοπο
θετηθη:
Άγαπω τή lωή
Γνωρilω τήν πορεία τηc: στό θάνατο
Kai πιστεύω στό δρθιο
Στό σωστό φθάσιμο σ· αύτόν
Άγαnω τή lωή
Δiχωc: πολέμουc:
Μιση
Πείνα
· Ασκοnη φθορά
Πιστεύω στόν άνθρωπο
Άγαπω τόν άνθρωπο
Τήν πορεία του
Τό άγχοc: του
Tic: nληγέc: του
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Τίc tεγδέρνω
Νά γιοτρευτοϋν.
· Απαισιοδοtία τοϋ σήμερα
Αίσιοδοtια τοϋ συριο.

Πραyματικά, δ ποιητής προσ
παβεϊ νά yδάρη,
άναξέση τίς
πληyές, yιά νά τίς μεταψέρη
�αθειά στή συνείδησι. Τί είναι
δ άνθρωπος; Δειλός, ανίκανος,
ξεπερασμένος. Βηματίζε:ι στους
«χιλιοπατημένους» δρό ι,ιους, έ
χθρός της πρωτοτυπίας, της ά
τομικότητος, άyελαϊος, άπατε
ών του έαυτου του, καθώς ύπο
τάσσεται σέ σχήματα «προκα
τασκευασμένα» απο άλλους,
κενός έσωτερικά, άyχώδης, ε
νας συνδυασμός άετου καί σαύ
ρας...

ν

θά tπρεπε δ άνθρωπος ν' ά
ποδεσμευθη - άλλα δεσμοφύ
λακας είναι δ ίδιος δ έαυτός
του. θά επρεπε νά λυτρωθη
καί ν' άναστηθη σέ μία νέα ϋ
παρξι. Τό «Έμεϊς» είναι από
τά ώραιότερα ποιήματα της
Συλλοyης:
Δολοφονήσαμε τόν έαυτό μοc
Στό χωρο τηc κορδιδc
Σέ ,χρόνο άνύποπτο
Σέ καιρό άνυπολόγιστο
Κι έκείνοc
Δέν μδc συγχώρησε ποτέ
Μδc χάρισε τή στάχτη
Καί τήν άλήθεια
Ποιόc θά μαΖ:έψει τά άποκαίδια
Κσί ποιόc β::� περισώσει τό συντρίμ
(μια
· Εκτόc άπό μδc;
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Βιδωμένοι στα ύπολιιμμστα
Έtαντλημένοι στήν περισυλλογή
Καταναλωμένοι στήν προσπάθεια
Με τόν πόθο μεταμορφωμένο σε πσ
(θοc νά όργώνει τά λείψανο
Ψάχνουμε - 1 κετευομε - Βλσστη
(μοϋμε
Ποιόc βά λυπηθη τόν έαυτό μσc
Έκτόc άπό τό δολοφόνο;
Κσί ποιόc δλλοι.. έtω άπό μδc δικα
(στήc
Θά έκβιάσει τήν άνάσταση ι

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜ ΑΚΟ«Ουρανοδρόμοι
ΠΟΥ ΛΟΥ
Στοχασμοί».
'Εκτός από εvα μf-ρος ( τό τε
λευταϊο) της Συλλοyης, πού α
ναφέρεται στήν στοργή και
πλατύτερα στό μεyαλεϊο της
Μητέρας, σχεδόν ολα τά άλλα
ποιήματα εί, αι ένορχηστρωμέ
να σ' ενα κήρυyμα αyάπης είς πεϊσμα των δυνάμεων του
Κακοϋ, πού σκοτεινιάζουν τόν
κόσμο - καί αίσιοδοξίας, εστω
καί μέσα στήν έyκόσμια ζούy
κλα. Σ τό «'Έλεος καί Λύτρω
ση» αρχίζει ετσι:
"Ανθρωπε μέ τίc μεγάλεc ίδέεc,
στάσου στήν πιό ψηλ1ή κορφή γρα(νιτένιοc
· Αν σήμερα σοϋ καταρρακώνουν τίc
( λιόχαοεc μέρεc,
σϋριο σίγουρα, ένα χαμόγελο θά σέ
(δυναμώσει
γιά τήν καινούργια πορεία

Τό ίδιο κήρυyμα καί στήν
«'Απάντηση στήν ανθρώπινη
παyωνιά». Μπορεϊ νά αvτιμετω
πίζης εvα τοπίο πένθιμο - yε-
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ματο θάνατο, έρείπια, παyωνιά·
αλλά ή δύναμις της ψυχης μπο
ρεϊ νά τά ύπερνικήση δλα.
Στό κουφορι σου μεσο είναι nοντο
(,ανομμενο
τό λυχνόρι τηc nιστηc
Κοί σύ μόνο μnορείc νά τοϋ στερ
(γιωνειc τή φλογο ι
Κι δν nολλέc φορέc τήν κονειc να
(τρεμοσβύνει, nροφτοσε
κοί χομογελοσε στ•ά σκοτοδιο
κοί τστε βό νιώσειc nωc κοτηφορι
(ιειc
γεμδτοc λομnροδο, nοιονιιοντοc με
(το φωc τηc ογοnηc

'Επίσης στό «Ξεχείλισμα �αί
Άναρώτηση» άκούyεται ή ίδια
συμφω\,ία της πίστεως:
Τί κι ον οι μερεc κυλδνι: βουρκωμ:
(νεc
η λομnροδο τηc nιστηc μι::νει στο
(θρονο τηc
και nορφυριιει Jno οισιοδοΕιο ι

ΜΑΤΘΑlΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ: «ΊΙ
αντοχή των ύλικών».
Ί-Ι ποιητική αύτή Σ υλλοyή
διαποτίζεται άπό μια βαθειά
θρησκευτικότητα. Σ υχ\,ά yίκ.
ται άναφορά η μνεία Κεφα
λαίων των Εύαyyελίω\, καί ά
ποδίδεται ή μοναστική άτμό
σφαιρα τοσ "Αθω, δπου, άλλως
-τε, yράφηκε τό πλεϊστ > των ποι
ημάτωι. Ό ποιητής θέλει \,α
είναι ή φωνή του ψιά πρόyευ
ση άπό τό ποτήρι της ΠωΓδυ
ναμίας», [νας χυμός <πού δ•α
σχίζει τό βάθος της ρίζαr >, μιά
φω\,ή διόλου κολακευτ κή. Φυ
σικά, καί δυσι όητη. Κυρίυς, δ
μως, άπαιτητική, yιά μια ΧΡ'-
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στιανική βιονομία. Νά ενα πα
ράδειyμα άπό τό ποίημα «'Ένα
άλλο θέμα», πού πηyάζει άπό
τό Κεφάλαιο τοϋ κατά Ματθαϊ
ον Εύαyyελίου, είδικά yιά τόν
i.λεyχο τοϋ Κυρίου, δταν ελθη
«έν τfi' δόξn του», άναφορικά μέ
τούς πιστούς πού τόν περιφρό
νησαν καί αδιαφόρησαν, εχον
τα τήν μορφή τοϋ άσθενοϋς, τcϋ
φυλακισμένου, τοϋ πεινασμένου
καί διψασμένου:
Η ψυχη φωνοιει διψω, nεινω, κρυω
(νω Τι να το καμει
λοιπόν το εμnλοστρο; Ζυγωστε κο
(nοιο χαράματα
στοργικο, �άλτε τα γυολι,ο στο μυω
(nικο σοc μοτιο,
μnητε ατά σnιτσκισ με τούc τοιχουc
( ono γκοιοτενεκε
κι σγσ,1ησετε την ομολογισ των φο
(νιοδων
Το μιλημο σοc oc nεροσει τα κογ
(κελο τηc φυλοκηc
Μδc γνεφουν διστοκτικ,α γυνοίκεc
(και γεροντεc
Μδc [εχοσον γιοτι nρωτοι έμείc
(τούc Εεχάσομε
Μετοτοnισετε σέ χωρο τήν έρευνα
Κομετε ανακωχή μέ τίc κορτέλεc
(κοί τίc βιβλιογροφιεc
Χρειάιοντοι γελωτοποιοί γιά τά nοι
(διά, μιά τροχιά
Εενη ono το βημο τοϋ διστογμοϋ
(Ποτηστε
τό κουμnι τηc κορδιδc ν· άνοβλύσει
(η εκnληΕη των φλεβων
Οι δεκο λεnροι μδc φωνάιουν nισω
(άnό τούc θάμνουc

«Εϊμαστε - λέyει - ή σάρκι
νη πόρτα πού μπαίνει στόν κό
σμο μας ό Θεός». 'Αλλά, τ όσο
λίyο εχομε συναίσθησι αύτης
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της θείας ύποστάσεως, ωστε
«τά καθημερι\,ά καθέκαστα εί
ναι ενας πολτός». Μέ αηδία
περιyράφει την κα3ημερι\οτη
τα, την συμt5ατικότητα, την ύ
ποκρισία, ακόμη και την ύπο
δούλωσι του ανθρώπου, πού ε
χει ξεχάσει τον στοχασμό. «Δέν
πρ:φθαίνομε "ά ράψωμε στο
λή yιά την ψυχή μας κι ετσι τή\,
αyοράζομε πάντοτε από τά έ
τοιματζήδικα». Δέν είναι αλλα
από τά δόyματα. Ώοτ�σ), «ό
μέρμηyκας έπιμένει \,ά διδά
σκη είρωνικά μές στον ακpcί:ο
χωρο τοϊ. θεοG». 'Όμως, «ή ψυ
χή είναι ενα αδειο yήπεδο»
'Αναζητεί: yιά τον αvθρωπο < να κομμάτι, fστω, «½,ωμί άπί,
δνειρο». Μιά ανάταση. Μιά έπι
κοινωνία μέ τον έσωτερικό του
έαυτό, μέ την θειότητα. «Πότε
- έpωτα - θά ίδοGν ( οί Ο:\,θρω
ποι) τό χελιδόνι νά διαyράφη
μιά λεπτομερειακή διήyησι yιά
τά θαυμάσια του θεοG; »
· 1 διαίτερα δυνατό είναι τό
έμπνευσμένο από τό κδ' Κεφά
λαιο του κατά Λουκαv Εύα1 yελίου (μ-έ την αφήyησι της 'Α
ναστάσεως του Κυρίου) ποίημα
«Τά όθόνια κείμενα»:
Κάποτε κάποιοι είχαν δεί τον Ταφο
(::�δειονο
τά σοβονο άχρηστο και πετομενο
ΔοΕσσrηκον το κινητρο τηc: ογ::�πηc:
διοοτουρωνοντοc
το μυοτηρ,ο με
(τον κοηυο
Ο φοοκιωμενοc: νεκροc οη <ιι,θηl(C
(χορομοτα
χωριc: οιμοτο, χωριc σπουδη χωn c:
(τόν έπενδύτη τοϋ 1(00,Jιοϋ

..
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κι εγινε μιό ουρονιο είκόνο τηc Πο
(ρηγοριδc
Ποιοc θό βρεθη τώρα νό τούc πη
(πωc ον βιάσουν
λιγο τον ουρονο, ον ονοιΕουν 1 1η
(διόσrοοη των δακρύων
μπορεί εκεινη η παλιό εiκόνο ν ,.
(νοσrηλωθη ,
Τοτε η Πονογιο που κοθετοι ερημη
(σrό σκινο
ιοωc στομοτησει να κλσιει

Α[Μ2 \J

ΙΒΟΥ :

«Χ ο t ς».

Πρώτη παρουσίασις της \,έας
ποιητρίας στον χωρο της με
ταφυσικης φ λ�σοφίας. Κύρια
Θέματα τά παι άρχαια καί αίcJ
Ηα μεyάλα έρωτήματα. Άλ) ά
1 πvιήτρια φαίνεται ηδη τοπc
θετημέ\,η. Μ.ν εχει παρά \,ά με
ταyρ:χιι,η ποιητικά τήν αποκ,')υ
φιστική της μυσταyωyικη.
Πρωτορχικη πηγ 1 lωηc

ιερη Μο(νσδσ,
ή μυστικη σισθηση μου σκουει με κσ
(τονυΕη
το περσσμο σου ωc τ:ι τρισβσθο τηc
(• ΕΕομολογηση»)
Ερχομοστε οπο μοκρυσ,
Λσμπσδrc τρογικεc διοιωνιlουσεc
με τηc ανολωσηc rό δοκρυο
την uκοτοσχετη ενοc: οστεριοϋ φω
(τιο
Πρωτη μσc: ποτριδο ί,ΟVνο η φωτισ
Ανελεη,ο σπλονχνο'
Η ον�μόσκολο των χιλ•ετηριδων
μδc ονεβσσε τον πολεμο ψηλο
Κάτω 6πο το ποδιο μοc πυρκσιεc
πυρπολούμενων φωνέc
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Καί πάνω 1άnό της αγωνίας μας τ·
( άnλωμενα χερ1α
άΕημέρωτο1 όρ1Ζ:οντες, ωκεανοι θο·
(λο1,
άμφιβολο1 ηλύσιοι σταθμοί
(•'Ανάμεσα Γης κσ1 Ούρανου»)

καί ενα απο τά πιό δυναμικά
της Συλλοyης -τό ποίημα «Κύ
ριε», σάν εκφρασι του bραμα
τος, πού ό Κρισναμουρτι τό α
ποκαλεί: «διάψευσι»:

'Ένας πανενθεΊσμός διακρί
νεται σά� γαλάζια κλωστή συν
δέοvrας τή Συλλοyή, της ό
ποίας καί ό τίτλος, ά:πό ενα τη:Ό.
ποίημα, θυμίζει τίς αρχαιες νε
κρικές τελετουργίες, πού πη
γάζουν από τήν α\,θρώττι\,η ά:
yωνία yιά τά «έπέκεινα». Εϊναι
μιά ά:ληθι\,ή ά:yωνία. Ό Ουρα
νός σιωττα. Ί-1 'Ηχώ ξωαφέρνει
τίς λέξεις του 'ίδιου του ανθρώ
που, τά π\άσματα των έλπίδων
του... Εί\,αι μιά ταλάντευσις α
διάκοπη, μιά ανέλιξις αόριστη.
«Κάθε μας βημα, κάθε μετατο
πιση στ' αέρινα σκαλιά καί μιά
όριστική αμετάθετη ζαριά στης
μοίρας τό αδυσώπη το ζαη::ίκι.
'Ατέρμονη ή σκαλωσιά! Φυλα
κισμένο, έλάχιστο τό τόξο των
σκελων μας. Κομμένο πάντα τό
ά:νέ(?ασμά μας στά μ σά. 'Υπό
σχεση δολερή τό φτάσιμο σε
κάποιο θεο(?άδιστο Σινα;» Τί
θά γίνουν οί άνθρωποι; θά μεί
νουν αlώνια καί παντοτεινά «ά:
πάτριδες, ανέστιοι, όρφα\,Οί; >)
θά γυρίσουν σε κάποια πατρί
δα ούράνια; 'Ή θά απc>\εσθουν
σάν μορφή στό χάος της ϋλης,
με τόν νόμο της μεταστοιχείω
σης; Τόσο «μισητης και α-ττr-
τρόπαιης» yιά τόν προσωπικό
άνθρωπο...

Τα βήματα μας nρός Έσέ σωθήκα(νε. Λύθηκαν οί άρμοί.
Οί ποταμοί οί ίεροί του πόνου μας,
(Εεχειλ1σσν
Βογγουνε άnε1ληηκοί μnρός ατό,
(1�ουβό σου τείχος
Κύριε!
01 οργ1σμενοι των δακρύων μας no·
(ταμοί Σέ κστακλύΖ:ουν.
Εχουνε nαρσσύρε1 τό βο.Jβό σου
(τείχος
Όρμουνε νά κσταnοντίσουνε τήν κα
(το1κiα
Την ύnόστασή Σου ..
Κύριε!

Χαρακτηριστικό της ά:yωvία�
του ά:\,ήσυχου ανθρώπου με τά
κοσμογονικά έρωτηματικά -

Κύριε Ι

Συμnληρωθηκαν οί Καιροί.

Γενικά, μέσ' από τις «Χοές�
μεταδίδεται ή όδύνη του ύπερ
κόσμιου στοχασμου και της πο
ρείας πρός τό «α-yνωστο», πού
θά μείνη «αγνώριστο», πρόt?λη
μα άλυτο αlώνια yιά τήν πεπε
ρασμένη νόησι του ανθρώπου.
'Όπως λέγει στό τελευταϊο ποί
ημα της Συλλοyης, κάθε νέα:
ήμέρα μας φέρνει άντιμέτω
Π:)υς στό αίνιγμα της Σφίyyας,
μ-έ. μάταιες έλπίδες, παντοτειvό
ναυαγούς στό πέλαγος της σκέ
ψεως. υΟλα είναι «μιά έκκληση
απελπισίας πουλ.ιοu πάνω απ
της νυχτωμένης πεδιάδας τό ρϊ
yος, φτεροκόπημα
όδυνηρό
πουλιου μ,έσα στόν σιδερένιο
της ψυλα1<.ης του όpίζο τα».
Και ομως ό άνθρωrττος δεν �
άποσύρη τό πρόσωπό του άπό
τό πρΜλημα ...
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Θδρχεται ή νύχτα ταιριασμένη συν
(τροφια
Μαlύ θά Εαγρυπνδμε οί δυό μαι::.
Πάνω άπό 1'ην καταστρωση θα σκύ
(βουμε
δλυτων προβλημάτων ..
(«'Αγρυπνία»)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
«Κίτρινα Στάχυα».
Μέγα μέρος της Σ υλλοyης
αύτης - στό στύλ του Ούώλ.τ
Ούίτμαν - θά μπορουσε νά
συνενωθη σ' ενα δοκίμιο yιά
τήν κοινωνική αποστολή της
Τέχνης. '1 δού μερικά χαρακτη
ριστικά αποσπάσματα:
«·Η Τεχνη εχει σκοπό Δέν είναι
δχ καί βάχ, καταγραφή 1άπωθημένων,
Εερασματα των ύnογαστρίων
Σάν
λάβα πρεπει νά Εεnηδαει ό στιχοc:,
σ::�ν πύρινοι:: πίδακαc: άπο τά εγκατα
ήφαιστείου Δέν είναι ή ποίηση για
άργόσχολεc: δεσποινιδοϋλεc:. Είναι
μακρύς δρόμοι:: ολο κακοτοπιεc Δεν
είναι σrαυρολεΕο, δέν είναι ταχυδα
κτυλουργικό παιγνίδια, δέν είναι
σκοινί γιό άκροβάτεc, στημένο πα
τόρι γιά κλόουν, χασομέρι γιά χασο
μέρηδεc, δέν θά τό καταλάβετε,
Δέν είναι ο ποιητής παρεα μέ βα
τράχια καί μέ σαλιόγκουc: να κανη,
δέν είναι νά σέρνεται μέσα στο
βάλτο, ενα σκουλήκι νά σέρνεται
στή γη, ενα πρόβατο μέσα στό κο
πάδια καί αύrό νό κουτουλάη Ε, τι
καθόστε μέσα στ::� καφενεία καί χα-
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σκ.άρετε μέ τίc άσέλγειεc τηc: Κρι
στίν Κηλερ καί τίc άναθυμιόσειc: της
ντόλτσε βίτα ! Βγητε στούc: δρό
μους, άνεβητε στά μπαλκόνια, στ,ό
τραίνα, στά καράβια, στό γιαπιά, μέ
σα στό πλήθη στηστε τό βημα σαι::,
ατούς δρόμους, σαλnισετε νέα όρά
ματα, τραγουδηστε νέα τραγούδια!,.

Ό ίδιος τονίζει:
Είμαι πολίτης έγω, δέν είμαι ποιη
(τήc.
σπαθί στά χέρια μου κρατάω τό στί
(χο·
στά παληά μου παπουτσια καί όν δέν
(είναι κομψός,
όληθινόc: ναναι.

Είς εμπρακτη έφαρμοyή του
κηρύyματός του ασχολεϊται μέ
την τραγωδία της Μπισφρας
(κατ' έττωάληψιν), μέ τό Βιετ
νάμ, τό Σουέζ, τούς ττυραύ
λcυς, τήν Χιροσίμα, τά ταξίδια
του Ν ίξοv καί α:"λ λο. θέματα έ ·
ττικαιρότητος «καυτης», δττως
λένε. 'Έια άττό τό: έκφραστικώ
τερα δείγματα:
Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
«Δυο εκατομμυρια πεθαινουν ϊ:ιπό
πείνα στην Μπ•άφρα»
«Στο Β•ετνάμ οι μάχες ολο καί
γίνονται πιό φρικτές» ,
«Στίc · ιvδιεc: ή Εηρασία όnε•λεί
πόλι τή χώρα»
Αύτέc οί έφημερίδεc ι Ποϋ μείνα
με, όγάπη μου, Α, ναι ι Ή έπιτυ
χήc 1πόδοση τοϋ σέίκ θέλει κλειστό
11ό· γόνατα

**************
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ή 'Fιrοιτροπf, Ήμερdλοyίου τώv
Ήvωμ. Έθvω·ι (είναι δ:ε{Μς πpό
ολ μα, χι' cι.ύ-:ό) r;ροέrι.,p:·ιε τ!)
σχέο:ο•t της μ,ί; 'Αχέfλις yιά. ε
vα Ήμcϊpολόγ ιο rvcι.γκό,�ψο. Ί,δού
τά. χα.p::ι..κτηριστ:m του:
1. Το ετος διαιpεϊτα-: σε τέσ
σσ;ρ,χ �ρίlμηvα., ά.πο 91 ήμέρες το
καJθιi'Ια.. Ή 365η ήμιέpα,, Ε.Π?VΟ
μα. ομέvη 1.,0:ί «λωχ.ή�,, θά, μέvη
εχ.το; 'Ημ,ψολογίο!J χ.αί θ•ά. έορ
τά.ιζε-rαι π=ι.yκοσ1μ:ω; μετά. το
Σrkο67,το 31 1εΧ,ψ6ρίου έκά:ηου
ετους, -rοα.ρεμ6α.Ηο1μέ·ιη μεταξύ
α&της κ,α,ί της 1 ης 'lσ,vουα.pίου.
Σε περι11tτώ1::;εις δ:σέχ.του ετους 1
η' π pο'-Ω
ι θ''α, ποψψ,ο�,λ
-_;uεn;η ..,,,1μ,ε' ρ, α
cl.J λετ,χι r μετσ,ξύ 31η; ΊουνίΟ'J ,.αλ
ι ης ·: ου1λ,ίc
2. Ή 11ρωιτοχροv:ά. θi :;υμπί
πτη πάvτατε Κυριακή, ΟΙΠως ,<,α.ί
..,,,1 πpωτη
'
κα•ιιuε τρ:μ-,1 •1ι' ας. Q'ι οευ�
- '
τεpοι μηvιε; τής τpιιμηvί7.ι; (Φz6pωCΧ\pως, Μάϊο;, Αυγου,στος χ.σ.ί
Νοέμβριο;} θά. ά..ρχί'ζουν πiντο,
,
.
τ�ε ..,,,1μερα.
Τιε-cα.ρτr;
Χ?'. ,ι οι. τp:το:
,pτιος, 'Ι ουv:ος,
'
Σεπτε:.ι.,
' ΙJ" ρι(Μαι
ος καί Δεχ.έιμ 6ρ:ος) πάντοτε ήμ,έ
ρα. Ηαpα.Ο"'ι..ευή. Κάθε ήμεpο�μη
νίlα. 1θά. συμ.πίπτη & δποωδήπατε
ετος την ίδια. ήμέρα. της έ6δφά
δο;. 'Επομένως, �ά. στα.θερσrπr;ιη0

1
).

θσυv -rοα.γr,ια:ψίως αί ήιμ,έpσ,ι άρ 
γίας. Κι vηιτα,ί έορrτα,ί δεν θά. ύ
πά!pχουv. ΊΌ Ιlά.bχ_α. για. τού;
χp:101,::αvιrι,ο•Jς λαούς θά. στcι,θεpc
ποιηθη την 8ην Άπρι,λ ίου (πο:J
συ�μπίπτε: &prι�ετά. κ,αί, με τον
aωιστο ώ01τροvομί,ΚΟ ύποί..ογ:7,μ6,
χ.ατά. τfιν απόψα.Jση της Α' Οί
χ.ουιμενι%ης Συνόδου) .
Δηλαδή
ΕV'Χpμοvίϊζεται Χ?'.ί προς τα. ΕΠt
στη1μ.0VtΥΠ διεδομένα rοερί της ·ή
μεpομηvία.ς της 'λ'Ια.:Jτιχσεω; του
:Κυ,pίου-.
Το ιέ.ο α.&το !ΙCΙ.'yrι,ό1::1.μιο Ήμερο
λό1yιο θά. τεθη εv tσιχύϊ χ.ατ6πι ·ι
τη;
έπαpκσυς 1tpοπ7.p:r.σχ.ωης
Χο:-ιής γvώιμης χ.?'λ σχετ:κ,ώ'Ι ά.
ποcpάι�Ξωv τύ)v Κρ,ηών.

Νόμπελ είρήνnc
Το έ cpετεt vo Βρα6ετο :Εiίpή-ιης
του 'Ορyα.νισμου Νό\J,πελ :χπε•,ε
μήlθη α.'ΙΌο την Σουη�δ:χ.ή Άκχ3η
μία. ,στον πρω
• θυπουργο της Δυτ.
Γερμανίας Χ.. l3ί'λλυ Μπράvτ. Κα
τά το Ο'χ.επτιχ.ο-ι της Έ1τ:-ροπης
6pα.6εύσεως:
«Στη-ι διά..pΙΧεtα. δλης τrις μετα
ποlλ εμικης περιόδου το α.λυτ-; &
-roo πολιτιΥvή άποψη yεpμcι:ι�κ.ό
πρό6λημα. :χποτελοϋσ� λα·ι'θά.-ιcν
τα, Χ.ίνδυvο γιά. τήv ειρήνη. Σά.-1
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ΧΡΟΝΙΚΑ

-ήγέτ ς της ,Jυ6ερνήυεως της Ό
μωπο�διαrι.ης Δη,μΟ<'..ι.p:1,;,;ίιχς τη;
Τhρμιχν:α.ς ;ι.α..ί y·.ά λογα..ριιχσμό
του yερμ.α..νικου λα.ου, ό Βίλλ•J
Μ11tρά.ντ ετε:ν1ε χαρ;α.. σuμφ:λιώσε
ως στίς χώρες �κείνες με τίς δ1uείες άπ� πr:Λύν %χφό ή Βό-ηη
cιατηρουσε ισ,χέ.σεις έχfJpι;ι.έ;. Κά...
τω σ.-πό τό πvευ.μ,α. κα..λης 0Ξλ ήσε
ως έπ-έτυχ,ε εςα..ιρεrτ:ικά α.ποτ-ελέ-

Ό κ. Βίiλλu Μπρά.ντ έ6ηλω-.ε:
«Θ' ά.ποδεχθω τό 6ρα.6zϊο α..ύ.:ό
σε ενSειξη αλλrjλεγγύης yιά 5λοuς έκ.0ί"1οuς, δποιοι κ.ι αν εί
να.ι, -πού μά,χοντιχι, με δποιεσδή
rποτε δuνοοΙJJεις δια.Ο.έ.τουν, γιά. •ιά
&.πιχλλάξοuv τόν κ.6σμο άmό τόν
πόlλεμο Μί νά δημιουp,yήσοuν
την Εύρώmη -cης ειρήνης».

Δίπτυχον
J ατά τό νχuά,γιο του όχημ-χ-;:α
γωγου «'Ελεά.ν-ια», επειπ r;τή
θά.λασ1::;α, κα,ί μ::χ. Γα..λιλiδα.. τΟ'Jρί
στρια., ,πού έτr1.ξ�δευε με τόν
σ,,,<,ιJ.Αο της. Μ .ά 6άρκχ εφΟα.σε
κοντά, τους. ΊΙ τοuρiστρ:α. σ'Κ,Χp
φά.λωσε κ.αιί τρα6ουσε πάνω Ύ.σ.ί
τόν :J'Υ.ύλο, 5τχν c,ί :=;_λ:;._::,ι ψJ.)Jα
yοί s6α.-λιχν τίς ψω·ιές:
- "Οιχι δ σκύ'λος!
.. Ητχν ϊσως φ!σ 1-α. ή οά.pκ.,:, :·
σω; όπηpχχν ά.κψα άνθρωποι
στή θiλα.σσα. κι' ά.'Ι(½ η•,ΟUΙJ"'Χ Ι ε
νχ πλzούμ.ενο y::x. νσ, σωΟc,υ-;. Ό
πω'J'δηποrr:� οί νχuχγcί της 6άρ
κα.ς ήταν -ι.:χ-.:Υίγορημ.χτικ.οί.
- 'Όχι δ σκ.ϊιλος !
Καί τότε ή Γα) λίδ:1, πήοr,ξε
στή Ο.mασσχ γι:χ. νά σuμ,:.ιερισΟη
την τύχr, του -:ετρά.ποιδου Ψ:ι.,υα·
yoO.
'Έ•ια α.Ηο κα.ράο. πzρφ,ά.ζοψΞ
Πι'Ι Γιχ.λλιδχ μi τον J"Υ..ύλο της.
Πά·r-ω;, -;:ο cπε:σόο:ο ά�:iί3�ιξε
δτι ή τουp[σ-;:ρι;1. φάνηκ.ε ά-ιτά
ξιι:ι.- ένό; :;χ.ύλοu σi &.yα'Jίωσ:,
διότι, βέο,::χ, εάν τό πλοίο είχε
ιί>; επιοiτες κυρίως σκύλους, σι,ν
οδ'ευομέ-ιαuς &πό iνΟ ;; ώ11tοuς. cύ
&έποτε ενχ; σκύλος Ο:χ. έγκ.,:τέ
λω:ε .:ό•ι α:ιΟ pωπό του ούοέπcτε
θά, τόν πράδ:δε. Καί ώς σκ.ύλο;
0

Ό εlρηνοποιός Παγχελάριος,
δπως τόν 1:,lδε έ�ημερίς της Δανίας

σμα..τα.. στήν δημιΟ'\Jρyία. προ;.)πο
θέισεων γιά. τr,ν εtρή·ιη στήν Ευ
ρώπη. 'll είρην:;ι3; συ·ιύ,π,χ,,ρξη
προϋ-ποθέτΞι -πολιτική κ.α..ί στpα
τιωτι;ι.ή ϋφεση της ε·ιτά.σΞω; 1:ιά
μεσα στήν ' νατ. •ι.χί τήν .λuτι
κή Εύρώιπη. Ή Έιπιτροπr, &-πcιοί
δει σr,μιχσία.. στο γεγονός δ-:. 6
Βiλλu Μ-πρά.ντ, τόσον σά•ι ύπαυp
yός Έξω,τερ:,χω·ι τής Όμοσπονδ:
α..κfjς Δημαsι.ρα.τία.ς της Γερμιχ·ι[cις
τό 1966, δσον •ι.α.ί σάν όμοσπ::ι•ιδισ..κός ',<,!Χ κΞ\λ1λά1ριος α.πό -cό
1969, εχ�Ξι ά:ια.λά6ει ά.ποτzλzσ1
1 μα,τικές πρωτο6οuλίες -πού δ
δηγουν σε παρόμοια ϋ- εση της
έν ώσεως».
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«&νήκω'{)> σέ άνθρωπο, ούοέπο
'tlε ιπροοίοει ,ήν αψοσίωσί του...
Δυιστυχως, τrιν ϊο:σ. περίοδο ή
Έτσ.φία Προσταισί7.ς των ζώω·ι,
'J'τήν Άθήνα., ανεκο:νωσε c,ι
σχεδόν 500 σκυλ:ά. έγκ,Χτελεί
rpΘΥ)Ισ�χν από ,ους κατόχους τω·ι
σέ νψιά,, μ,ετά τrιν α.να.χώρ·φί
των, χωρίς τροψή κα.ί νεpό. Τά
εΙχαν βα.ρεθrι ... 'Ήσαν οέ τουρί
σται υΕλληνες καί ξένοι.

Νέοc αγιοc

λ,zυθερώθηwε στtς � ΔεΧεμορiου,
δ.λλιχ φυλα.κί�θΙΥ)!'ι.ε χια.ί πάJλ: ,μ,ε
τχ &:πό κα.ηyγελ' ία έγός α.λλου
ίερωμένου πού τόν μισοίίσε, χά,
πο·.ου Ρ'έμπλιτζ.
'Η νωζιστιγ.·η άιστυνομία., yνω,_
ρί'ζοντας ,τή φήμη του -3ά,γ ε13:,υ�
vεiοητου ανθρώπου σ' δλόιχ.λ ηρη
τή'Ι' Ποιλωνiα., του εχιανε τΎyΥ
πρόταση νά ζψήση γερ,μχ'Ι:Ι'f:ή
ύπψ.οότητα., μιά, -χ.Χί τό έπίαzτό
του -�τα.ν γερμα.ν�χιό. Ό Κόλμπε
δμως ά.ρνfιf3ηκε, πpο,ψώ1·1τα.ς νχ
μ,::(νη με τους Χ;t..,:ΧΠctσμέ·ιους.
Μετ-Χ σ:πό σύντσμη π,ψψ?ΥΥ/
στίς ψυλα.χέ; ΠιΜ:α.Χ της Β:Χp
σοο:σ,;, κουοα.λ-ηθr;ι,.ε στο "Λου
σο:τς ψχζί με α.JοJλου; 320 κρχ
τΙJ'JΙμένου;. !Η:τα.ιχ οέ,y,χ [ει,,ω
μέ·ιοι, πού εμz: ΥcΧ.Υ έ;λεύΟzροι, ςή
τφα.v &.πό τίς Γ ερμανικές Άρχές
νά φυ'λσ.%:ισlJοuv στή θέιση του
Κόlλμπε.
Στο «:Μπλόκ. 14, δ Κ6λμπε το
πr;Ιθ•zτfιlθηr,<ε πρίί>,α. σ-;:ίς οα.pz:ές
δουλε:ές κΧί ά.ργότερχ στή με
τα.ψ:,ρά, -:ών ιπτωμάJτων σrtό Υ.pε
μχτόpιο.
�i ά.vτ:πο:νχ γtά. τή δρχπέ-.::ωση εvος χpατουι.uεΊου, οι Ν "J..ζ'ι
ξεχώp:σσ.v οεχα χpατου:1.,έ·ιοuς,
οί δποίοι �χ πέθ"J..t'/7..V, 11.,±λ:στ"J..
χαιτά. ε.·ια. τρόπο cρpιχ:χστ:χη; cμ
πvε,;σεως: Θα. έΧλz i ·ιο·ιτο στο
ψπλοχ τοϋ θ"J..'Ιά.του», &που δ:ω
χετεύετο μεγά.λη θερμ,crι.ρ"J..σ:α.,
κα.ί ΕΥaεί θχ εμεvχ·ι χωρ:ς τρο
φή Υ.α.ί χωρίς νερό, εω; &του ,ά,
ξεψυχή-Jουν ...
Δέκα.τος σ,ήν δμχοCΙ, τώ·ι ιιελ
λοθα.νάιτωv 1JtX'I εγας κ.ρα.το-Jμε
ΥΟζ με τον σ.p:θμό 16.6ϊΌ pαμ
μένον στο στηθος του·. Πηγε κvν
τά. στούς σ,JοJλους έν-ιέα., ψιθυρίι:

Σ,ίς 17 Όχτωορίου τό Β-χ-τ:
κ"J.νόν ά.νεχήρυςε &γ:ον τον Πο
λωνόν καλόγr1 ρον Μα.ς:μιλιc'.VΟ'Ι
Κόλμπε, δ δποίος άπf.ΙΟ:1:ιε σcίς
14 Λύγο,'ητου 19--11 στο ,κελλί
του θχ·ιά,του > ,ου στρ:1.τοπέδcυ
'ΆοUΙσο.τς, &φο·::ί έf}zλοντ:χi .. η
ρε ,ήν θέση α.λλου μ,zλλ()ΙΟΧvά.
του, οικογενε:ά,ρχου.
Ό Κό,λμπε ϊίχε συ,λληφ'θη ,όν
Σεπτέ,μοpιο του 1939 μα.ζί μέ
ci,λλους συ,μιπα.τριωτες του κχί ώ
δΎfΓΙrθψ.,ε crcl:, στρα.τόrπzδο τοϋ
Λάfιζτοpφ της Γιερμ,ανί�ς. Άπε-

,

,
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ζοvτα.ς: «Δυ:πυχιισ;μένη yυ·η.ίκ::ι.
μου, δυσrtυχισ μένα. π::ι.:δ:ά. μο·J,>.
Ό ίερωμένο; Κόλι .1πε ακου:1ε
κα.ί χωρίς νά εχη κα.μμ:ά. yνωρ:μ:,χ μc. τον κρα.τουιμε•ιο πρeισεcρέρΟη νά πεθά:ιη σ:+, θέJ:;η του,
yιά μόνον το'ί λ&γο δτι ήτα. ι οί
κοyενειά.ρχης. οι άρμόlο:ο: -οσ
σrψΧτοιπέJδου δέχθηκαν τήv &ν
τικ.χτά.στα.σι.
,

l

1

,

Στο «μmλόικ του Θα.νά.του» ό
Κθλμιπε εζησε δύο έοδομά.δες, :μ
φυχώνοvτας τούς α.λλου; κα.ί
ψά.λλοντα.ς δλο: μαζί θρησχε1Jτι
κούς ϋμνους, πcύ συνεχω; έyί
νοvτο κα.ί π:ό άδύνατοι, δ:ότ: οί
κpα.ταύμενοι πέθα.ι 'ία.ν δ:α.δοχικά..
'Επ-ε:δή το κελλί έ.χρειάιζετο γιά
α.λλψ δμά.Sα. κρατουμένων, σrον
Κόιλιμπε ¾αί α.λλους -ρείς κ,:ια.
τουl:,iνους εκ.α.μα.ν μιά Βανατη:;,ό
ρο Ένεσ .
"5:τήv
-,ελετή άyιCΥΙtοιήσεως
παρίστατο κ.α.ι ο ύπ' &ρ,Θ. 16.
670 κραιτούμενος του "Αουι:;οι-:ς,
δ άποίος �τα,γ δ llaλωνος Π?ώ
Υ/"Ι λ0ιχίας Φpα.ντσοοκ.ο Γκ.α.γ:66νιτσεκ. κ.α,ί εψθα.σz ειδ�κως :ΧΠΟ
το χωριό του, στο επα.�κρον συy
')(,:νημένος.

Είρήνn Έκκλnσιων
Στο Κυστο Ίαιπωνiας συ·ιήλθ1ε
ά.πό 16 εως 21 'Οκτωορίου πη
κόι:ψιος ΔιάJσlχεφις «Θpησκ.είας
κ.αί Εiίρήνης», ,μέ συυμ,μ.ετοχή έκ
-rοροσώπωv
&λων των μεyά.λω·ι
θρφκειων, καθώς -κα.ί έκιπροσώ
πωv της κινήσεως yιά τήν
ά.νέγφση « ::ι.οϋ Κα.τα.•ιοή:;εως
των Θρηr.J'Κ.ε:ων» στή'ί Ουάισ:γ
των, μέ ίψά διλων των θρησκει-

Ό Βούόδας ση)ν Ούάσιγκτων
ων στίς διά.cρ ορες πτέρυγες τοϋ
με-r:χ!λοπρεποϋς ια.ου.
Έv τψ μιεταξύ iyινα.ν στήν
Ούά.ση κ.των τά. ΆιπΟΙΧαιλυιπτή,pια.
ένος μεγάλου χρυσοϋ Πούδδα
σ,τοv Ί �δ:Χό -χ,iρtο Β:χά.ρα. -:ής
&μεpικα.ν:κής πpωτευούτη ς. Σ-:ήν
τελετή, ή δποία έσυμ,οό•λισε :ήϊ
τά.ση κ::ι.τα.νοήσεως των t!ρησκε:
ωv, ε;_αοα.v μέρος έκπρόι:rωπαι
της κινήσεως α.υτης κα.ί μ�λησε
δ έ.πίσ-χ,οπος Λόουελ Δίτζεν.
1

1

Ό άνθρωποc τοϋ 2000
Ό αν-θρωπος {}ά iξtλιχθη πρός
ενα ανώτερο επίπεδο δημιουργικό
τητα:; μέχρι τού ετους 2020. Τi;ν
πρόολεψι αύτή εκανε ό γνωστός
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συγγραq εύς καί κα&ηγητης στb
ελι:ί-&ερο ΠανεπισΤΙiμιο τοιυ Βερο
λίνου, δόχ.τωρ ΡόμπΕ ρτ Γιούvγκ,
κα τϊι την διάρκεια συνεντΕύξΕώς
του στην dψρικανικr1 πρωτfύου
σα, ιμέ ηΊν εύκαιρία της πρr.οτης
γtνικης συνελεύσr:ω:; τη:; Παγκο01μίου 'Ε.ταιρίας Μελλοντολογίας.
'Ο δόκτωρ l Ί ούνγκ Είπε δτι σ,,μ
ψωνfί με την αποψι τού κα-/}ηγη
τοi, Γ. Πλάτ (πανcπιστημίου 1ί
τσιyκαν) t πί τοϋ δτι ή τεχνολο�
γικ1Ί εξέλιξις -&α σταματήση ηΊν
ιiνοδική τη:; πορεία, αφου φθάση
σ �κάπο ο κορί,φωμα μfτα ιχπό fiO
ετη περίπου. «:ν\fτι'ι τιΊν Πfρίοδο
αυτή», προσ{Ητr:ι ό συγγραφιίις,
'
"t
' t 1 't, ως
(Ί
«ο' κυοιο
:; αι.,ων
fι.,�"'c
υα'
στραqη προς τ'v ανθρωπο. Ν ομί
ζω δτι οί προσ ά{}<ιfς προς διr:
ρεί,νφ,ν της νοημοσύνης του αν
,'}ρωπίνου γένου:; θϊι fπιτι',χοuν, πι
στεύω δε δτι τοιτο ,'tά άπελ"ι,θε
ρώση τεράστιε:; δυνατότηηc; δη
μιουργικης < ραστηριότητο:; σ' δλο
τι'ι ιιfλη της ΚΟινωνίας, ΚΙ οχι μό
\'0 στ1'1ν αφρ όκρψά τ11:;».

Τά Δελφιι<ά ρητά
'Ο δρ. ΘΞοψά.v :; :Μα.•ιια.ς, σέ
δμ�λία. του στο Εvγεvίδειο·ι 'Ί
δpUΙμα., α.'ιΞ:ρiρΟη QΎt(Χ, Δελφι }(.(Χ,
ρητ(Χ. « rvω1Οι σ:ωτόv - εί - μ r;
aέv α,γα.v-c.γyύα. πα.ρά. δ' α.α»,
περί τωv όπο:ωv πολλαί εικα.σ:αι
δ�ετυιπώ0γμ;α.v iπό τού:; αρχα.(ους
σuγγρα.φείς.
Τποση1 ρίζωv
�τι
r0ί ά.ριΟ'μ.οί
α.ποκαιΑJΙπτcυν τά.ς
ρίζας κα.ί τά.ς 600::JΙΞ::; τοϋ ά.ρ
χα.ίου πολι τισμοϋ μα.ς, εφήρμο
σε τήv αrποψ: v τcυ κ,α,ί επί τϊiΊν
Δελφcκωv
ρητωv, ώς α.κ,cλού
Οως:
«'Εάν άνηκ τασταΘeιυν τά yράμ-

1971

ματα τοϋ «MJ-JΔE,N ΑΓΑΝ,> δι' άρι
Θμων καί προστεΘοϋν οί άρ Θμοι ου
τοι
εύρlσκ μεν. 40 8+4 5-1-50-t1 \-3 Η +50-=Ι 62, ητοι τόν χρυσουν
άριΘμόν είς τό έκατοντccτrλάσιον καί
δτι τδ ΑΓΑΝ ίσουται μέ 55, οπερ ά.
πcτελει μίαν άριΘμητικήν συμπεριλη
πτικήν σuμ5ολικήv παράστασι'ΙΙ του
άρμονικοϋ
ύμπαντος προσιτήν είς
τήν έπσrπuκήν ένόρασιν. Έξ αλλου
τδ όκταπλάσιον του 162 bίδει 1296,
ητοι τδ χιλιοστόν του άριΟμου των
δευτέρων λεπτών
περιφεpεία<, κύ
κλου. 'Επειδή ή ήμε1ερα αϋτη ιρ.
μηνεία έχαρακτηρισΟη ύπό τινων ώς
αύΟ lρετος η ώς χαριτωμένη σύμ
πτωσις, ε.χω τήν τιμήν νά προσθέ
σω τά άκόλουΘα πορίσματα της i1με
τέρας έρεύνης πρός συνσ;yωyήν συμ
περασμάτων '[άν καί τά yράμuα
τα του ρητοϋ «CΓΓVΑ ΠΑΡ Λ Δ' Α
ΤΑ» άvrικατασταθουν διά των άντι
στοίχων άρχαίων άρι.θμητικων ουμ
Gολων εύρισκομεν αΟροισμα 1 620,
ητοι τό χιλιαπλασιον δμοίως του χρυ
σου ιάριΘμου.
'[άν πραξωμεν τό αύτό καί είς
τδ σύνολον των γραμμάτων του
«ΓΝΩΘΙ [Ι Σ' AVTON» εύρίσκ0μεν άΟροισμα 1908, δπερ διπλασια.
ζομενον, διά λοyους συμμετρίας, ,1άς
δίδει 381 6 καί t.άν έν συνεχεί <;χ τό
3816 πολλαπλασιασΘη έπί 1 ,62 μδ:ς
Οί άριθμοί δμως
διδει 6181,92.
381 6 καί 6181 ,92 άντι-π:ροσω,πFύουν
το μικρδτερον καί το μεyαλύτερον
τμημα της χρuοης τομης της μυρι .
δος μέ μεyίστην προσι:yyισιν.
Ι•[άν το «CΙ» δ�ν άvruκαταστα
Θfi δι' άριΟμων η έάν -π:αραληφΟη ά
πδ τδ yνωμικον «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ»
τότε δέν εύρίσκομεν το μεyαλύτερον
καl τδ μικρότερον τμημα της χrυ
σης τομης 'Άρα τδ «ΕΙ» εlναι <,έμ-
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Gόλιμον» καί συμπληρώw.ι άριθμητι
κως τήν <!>αθυτέραν καί ά-�τόκρυΦσν
σημασίαν των ρητων, ητις περιλαμ
Gάνει τάς μαθηματικάς Gάσεις και
ρίζας της 'Αρχαίας
'Εσωτερ κης
'Ελληνικης φιλοσοφίας, ητις έστηρί
ζετο είς τόν κύκλον, τήν χρυσην το
μήν μέ τό μεyαλύτερcν (0,618) ><αι
,
μικρότερον τμημα (0,382) ταύτης,
είς τόν χρυσοον άριθμόν 1,62 καί
είς τόν άριθμόν 55 ώς άθροισμα των
άριθμων συμί?ολων της πρώτης δε
κάδος καί ώς συμπεριλrγπτικόν άp,
θμητικόν
σύμί?ολον τοο Σύμπαντος,
προσιτόν είς τήν έποπτικήν �νόpα
σιν»

Αί έλικυσηκ,._ί α' τσ...ί άnόιLε:ς
του δρο; Μα·ι:α ά.πΟϊ:ελου·ι, &d α
λω;, «τροψή γ:ά. τή·ι σκ.έψ:» τω·ι
άρμαδίων, cρυσ:κά..

Ψυχόφωνον

Εlναι τό... τ� 1λέ φω νοv του «ί•-

Πc,ρπiραν>>. Έ cυρέτης του κiποι
ος Φρύ.ντς Σάϊντλ, μηχανικος της
Βιεννης. Με το <(ιjιυχ�φωνον» έπι
τuγχάνεται - δπω; ισχυρίζεται ό
�ωοκτω
» - η� επικοινωνια
').'
�
, ζ'ωντων μετά τε&ν�ώvτων.
«'Όταν ό cίν{}-ρ,.οπος πΕ.-θαίνει �ξήγησ�ν ό Σiίντλ -- το φ{}-αρτο
τμϊ μα της ύπάι1 ξεώς του φ{}-είρε
ται και διαλύεται άλλα δ,τι σηiν ϋπαρξί του δει εlναι ψηλαφητό,
παραμένει μετέωρο στην ατμό
σφ .ιι ρα. .\ύτο ιό μ11 ψηλαφητο
τη::; ίlν-θ·ρωπίνης ύπάρξ ως είναι
11λ0 κτρυμ 1γνητιΥες δυνάμεις Κα\
αf ρια. Τό «ψυχόq-ωνον» τις συλ
λαμοάνΗ, μfσω φωηινων Υυμά
των... ».
' '
"Εκαμ. Υαι' επι
' 'δfl ξ ι, η οπο (α
δμω::;, δπως 1Ίτσ fπόμενον, δεν ίκα
νοποίησι: τους μάρτυρ c;.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

••••••••••••φ••••••••••••••••••••••••••••g•••••••••••••••••φ••••••••••ο,eι

«ΙΑΙΣΟΣ»
1972 - 17ov 'Έτος
•

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 70. - ΈξωτερικοΟ Δολ. 3
Διά ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρόπουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)

Ο « 1 Λ Ι Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΜΕ

.

ΚΑΝΕΝΑ

ΑΛΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στέλλονται τεύχη - δείγματα παρελθόντων έτών ΔQΡΕΑΝ

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ο••••
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Τά Γραφεία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δpΟφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη καt Παρασκευή
10-12 'Π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άτιοστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιταyήν εις τήν διεύ
θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρότιουλον
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Α:
,τοστολαί μέ τρατιεζιτικάς έτιιταyάς η
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
ypάφεται καθαρά τό όνοματετιώνυ
μον καt ή διεύθυνσις τοϋ άτιοστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων ,ταρελθόντων έτων
δρχ. 60. Τιμ'ή τεύχους δρι(, 12.

Δέν ύ-πάρχουν μεμονωμένα τεύχη
ύ-π' άρ ιθ. 1 - 5 7 - 9 11 - 12 15 18, 23, 25 - 26, '28 - 30, 32 - 33, 40,
44, 49 - 50 55 - 58 67 - 68 79 οϋ
τε τόμοι 1956 - 1959, 196Ί - 1963,
1967 - 1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άτιοσταλέντα στούς �ατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έτιεστράφησαν
άτιό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται 15σοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδο,τοιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
'Όμηρος 'Αμηρiiς, Φορμιωνος 69
Νικ. Δοι.ψένης, Μτιούσyου 14, Μιχ'.
Κάλτσας, Φραyκων 16, 'Ηλέκτρα
Μικρούτσικου,
Μnουκου(;άλα
6 r.,,
�ύδ. Μονα�ηριώrιη, Κηφισίας 85,
Αρσ. Ν ικολοτιουλος, Γεωρyιου Β'
31, Χαλό;νδρι, Β. Φρυδας, Σπετσων
90, 'Ε,μ. Χατζηανδρέου,
'Αχαρνων
123, Βασ. Χρυσοχόος, ίατρός, Πατρ_
'lερεμίου 26.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Καρκα(;ίτσα
Κ. Άδαμο:ντίδης,
12, Λάρισα, Δ. Ζαχαρότιουλος ία
τρός, Μητρ. 'Ιωσήφ 9, θεσσC::\ονί.
κη, Γ. Πλατάρης,
'Α(;δήρων
1Ο
Ξάνθη, Κυρ. Τσαyκούλης, Δευκαλί�
ωνος 16, Λάp,σα, Γ. Άλμυραντης '
Λίνδου 1, Ρόδα:.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ

ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Δημ. Ξενάκης, Άθηναι. Ίω. Πα
πα:τταναyιώτου, 'Αθηναι. Γεώρy. Γε
ωρ(;ασάκης, Χανιά. Ίω. ΧαλLκερiiς,
Κέρκυρα.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «Ίλισοϋ», τόμοι καt βιι!>λία
στό Βιι!,λιο,τωλείον 'Αντωνίου Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός.
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(μέ τή σειρά τιρστεραιότητος)
'Ηλίας Σιμότιουλος: Τό τετράδιο της
Γης (τιοιήμα.τα), 'Αθήνα.
Είρήνη Μάρρα: Μικρό
(τι:οιήμοπα), 'Αθήνα

'Ατιόδειτινο
1971

Χρηστος
Σωκρ.
Σολομωνίδης: 'Η
μεγάλη μέοα: της Σάμου (6 Αύ
γούστου 1824) . 'Αθήνα 1971.
Πατια � Πυρουνάκης Γεώργιος:
τερη 'Έκκληση _ Πρόταση,
να:ι 1971.

Δεύ
'Αθη

Ζάχος Σαιμολαδiiς: Πρός άτιοκατά
στασιν της Φιλοσοψίας είς σύστημα
,τολιτικης 'Αyωyης, Θεσσαλονίκη
1971.
Τριανταφύλλου: Τοϋ
Κώστας
Ν
1821 ή άτια:ρχή, Σ,τηλιάδα:, Πάτρα
Όκτώ(;ριος 1971.
Παϋλος Μϊχος: Πνοές (,τοιήματα),
'Εκδόσεις «Άλκαίοc,».

1971

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ξό:νθος Λυσιώτης: Παλίρροιες
ματα), Κύπρος 1971.

(ποιή

Γιάγκος Μ. Καρά6ης, 'Ιατρός- 'O
μοιαπαθητική
'Ιατρική,
Άθηναι
1970. Κέντρα Ύyείας της Βαυα
ρίας καί δ θεραπευτής 1 ,11 IH r :,r
basl1 an J, ι1tιpμ Άθηναι 1971.
Διονύσης Κ. Μcryκλι6έρας: '0 ρό
λος των διοικητικων στελεχών στήν
Διοικητικήν, Άθηναι 1971.
Νανά Π. Κοντοϋ: Θύελλες (ποιήμα
τα), Θεσσαλονίκη 1971.
Γρ. Λευκαδίτης: Τό ψυχιατρείον ώς
κοιτίς πνεuματικοίi θησαυρίσματος,
'Ανάτυπον, 1971.
Παίiλος Μίχος: Οί Έρε.τριείς καί ή
φιλοσοφική των Σχολή, 'Εκδόσεις
«'Αλκαίος».
'Οδ. Λαμψίδης: 'Η προ6ληματική
της συyyραψης της ίστορίας του
Ποντιακοϋ Έλληνισμοϋ κατά τήν
Τουρκοκρατίαν, 'Ανάτυπον 1970.
'Η 'Επιτροπή Ποντιακων Μελετών
καί ή συμ6ολή αύτης είς τήν έ
πιστημονικήν ερευνα:ν του 'Ελλη
νικοίί Πόντου. 'Ανάτυ'ΙΤΟν 1971.
Μιχαήλ Γ. Μπακούλης: Τά τρcryού
δια μα.,, Πειραιάς 1971.

Λσγσrεχινικά Χρονικά (Φε(!,ρ_ _ '1 ούλ.
71).
Αίολικά Γράμματα ('Ιουλ. - Αϋy.,
Σε.m:. _ 'Οκτω6ρ_ 71).
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορείου
λάδος (' lουν. - Αϋy. 71).

Έλ

Ό Κόσμος της Ψυχης (Αϋy. - Σεπτ.,
'Οκτ. 71).
Νέ.α Σύνορα (Σε,ττ. _ Όκ.τ. 71).
Πνευματική

71).

Κύπρος ('Οκτώ6. 71).

Δελτίον «Πρακτορείου
Πνεuματικης
Συνεργασίας » (Σι;:ιιτ. _ 'Οκτ. 71).
Προ(!,λήμσπα 'Εκκλησιαστικά
νικά (Σε,ττ., Όκτ. 71).
Κρίκος (Σεπτ., Όκτ, 71).

-%;κτ�της�-':''Εκbόσ� ις · ;'Ϊλ�
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής:
Κ ωστης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. 'Εθνικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπσyρα
ψείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις:
«'Επτάλοφος» Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τηλ. 631.675.
Άθηναι, Νcε.ι•. - Δεκ 1971
Τψή τεύχους δρχ. 12.

---------· ·----------·
'Η χαραυγή της
71).

'Αληθείας

('Οκ.τ.

Ό Φυσιολάτρης ('Οκτ_ - Νοέμ. 71).
Πληροφοριακό Δελτίο Συνδέσμου 'Ελ
λήνων Λοyσrεχνων ('O'<-τ. 71).
Ή Πρωτότυπη (Σε.,ττ_ - 'Οκτ. 71).
'Ηπειρωτική 'Εστία ('Ιούλ . Σεπτ.
71).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:.
Βόλοc:: Γ. Κουκουβiνοc:
Δρόμο: Φίλ. ΤΖόλλαc:
Ζόκυνθοc:: Ν. Ταμnαληc:

ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ

Σ,μύρνα (Σε.πτ.
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Κοινω

Ήρόκλειον: Λ. Κουντηc:
Θεσσαλονίκη: Γ. Βαρδνοc:
Κοιόνη: Στέλλα Τσιομnόνου
Λαμία :

Εύ. Παπαντωνίου

Λάρισα: Έσδρδc: Μωυσηc:
Μυτιλήνη: Γ
τόνθη:

Κακαδέλληc:

Εϋελnιc: Ρόνοc:

Πάτραι: · Αθ Κοντοσακιc:
Ρόδοc:: Μ Φωστιέρηc:
Σϋροc:: Π

Ζαραφωνίτηc:

Άμμόχωστοc:: Άνδ

Τσόκκοc:

Λεμεσόc:: · Αντ . Στυλιανοϋ
Λευκωσία: · Αχ Ζαβαλληc:
Παφοc:: Κ

Καθητιιωτηc:

Ίσταμnούλ: Γ. Βακαλόπουλος.
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Ο ιιΙΛΙΣΟΣ))
Εϋχεται προς δλους τούς φίλους του:

ΚΑ ΛΕΣ

Γ ΙΟΡΤΕΣ

Ύγεί,αν - Γαλήνην - Πρόοδον
διά τό Ν έον 'Έτοc: 1972

ΜΕΡΙΚΟΙ

*

ΑΡΙΘΜΟΙ

1ον ετοc:: 1956:
11ον »
1966:
»
14ον
1969:
15ον »
1970:
»
16ον
1971:

ΓΙΑ

το

ΝΕ
ΟΝ ΕΤΟΣ

ο «ΙΛΙΣΟΣ»

*

Σελίδεc: 288
»
342
»
424
»
480
•
496

θά κάμη νέα ,βήματα προόδου
Μ ΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΤΟΥ

'Ανανεώσατε έγκαίρωc: τήν συνδρομή σαc:
Δραχ. 60 μέχριc: 29ηc: Φεβρουαρίου 1972
Άπό 1ηc: Μ αρτίου Δραχ. 70
Γνωρίσατε τόν «ΙΛΙΣΟ» καί σέ δλλουc:
Παραγγείλατε Έπιλογάc: Τριετιών
1956-1958 καί 1959-1961

1971

491

Π Ει Ρ I Ε Χ Ο�Μ Ε Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ 1 9 7 1
Σελ.
5

· .Α.φιέρωμα είc μνήμην Δημ. Ίωαννίδη
'Αθηναγόραc

Η ειρηνη των Λαών διά τηc Δικαιcσύνηc
καί Άγάπηc

353

Γρ. ΆλεΕα\δρέσκου

Οί τάφοι τοϋ Δραγατσαν:ου

31 Ο

Νικ. Άμοlώφ

Ή καρδιά σαc είναι ατά χέρια σαc

450

Παν.

Άναγνώστου

Ό Πορφύριοc καί αί περί άποχηc διδα145
σκαλίαι του
Ποιόc είναι Τέκτων;

205

Anthony

Ό Χριστόc καί τό Κάρμα

422

Σοφία "Αντlακα

Τ.

Τάσοc Βέλλιοc

. Elliot: Κοκταiηλ-πάρτυ

73

Ό ποιητηc Γ. Θέμεληc

232

Ή ποίηση τοϋ Γ. Σεφέρη

373
72

Όλυμπιακό Φωc
Μυκηνεc, 20όc αιων μ

Χ

103

Γδc ομφαλόc

449

Παν. Βλαχόπουλοc

Ποϋ βαδιlει η βιολογία,

468

Γερ. Βλάχοc

Θάνατοc καί ψυχή

160

Ή πηγή και τό κορύφωμα τηc Τέχνηc

247

Τό αίτημα τηc ψυχηc

27()

Ή ένδον άλήθεια

398

Τηc είρήνηc ό ηλιοc

216

Geering

Είναι έπίκαιροc ό Χριστιανισμόc;

419

Κ. Γκιnυρέσκυ

Ή Φιλική Έτσιρια καί οί Ρουμδνοι

394

Ζάννοc Γουγουτδc

ΆνεΕαργύρωτη έπιταγή

71

Oi μϋθοι καί ή 'Αλήθεια

354

Ή Χριστιανική εύθύνη

447

Brownίng
Γιάννηc

Γαλανοματίδηc

Ίω. Δρίβα - Μαραβελιδου
Κ. Ζιναραγιαντάσα

· ι ω.

Θεοδωρακόπουλοc

ΜαρίκΙJ Θεοχάρη

• Εκσταση

228

'Ανάλαφρη αϋρα

272

Δρέπονταc δνθη ..

417

'Ηνωμένα · Εθνη

97

Στά 22 χρόνια τηc Οίκουμενικηc Πατρια107
χειαc τοϋ Άθηναγόρα

..
1 Λ f Σ Ο Σ
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1,9'71
Σελ.

Αίμιλία "Ιβου:

Τό πάθοc τηc Έλληνικηc Άρχαιότητοc

14

Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη

459

Δημ. Ί ωοννίδηc

Άπόλυτοc ήθική

212

Οί σκοποί των Μυστηρίων

358

G. Cardina1 ]c Gros

Φθινόπωρο

395

Γεωργ. Κατσαφάδου

Ή 'Αντικαρκινική έπιτελεί σημαντικόν εργον

119

Κωστη Κοκόροβιτc

Φυλακισμένοc

404

Έλtνη Κομίνη

Ή πολιτεία τοϋ Φωτόc

137

'Κρισναμοϋpτι

Τί νά κάνωμε σήμερα ιϊ αϋριο

69

Ροή καί διάρκεια

157

Λούλα Κωνσταντινίδου

Ή σιωπή των Δελφων'

104

Πρίμο Λέβι

Σόμογκυ, "Αν αύτόc είναι έ:ναc δνθρωποc 267

Κωστηc Μελισσαρόπουλοc : Ό Πλάτων για rήν παιδεία
Τό Συμπόσιον τοϋ Πλάτωνοc

124
178

Ή μεταθανάσια Ζωή ατόν Άστρι κό κόσμο 361
Μνήμων

Τ.ά Σό έκ των Σων

85

Προσδοκία

405

Ή «έσωτερική• έπανόστασιc

322

Μιλτ. Παπαδημητρίου

Δικαιοσύνη

138

.Σαρ. Παυλέαc

Οί Έλέφαντεc

100

Παραινέσειc για έμβόλια

164

lιώδεκα ποιήματα

207

Οί παικτεc τηc έρήμου

313

Τό λόθοc

399

Ό εσω καί ό έΕω Χρόνοc

454

'Μπ.

Ντίνγκρα

ίερ. Πεφόνηc

Μετενσόρκωσιc

147

Plumn1er

Τό μυστικό τηc Φύσεωc

453

Ν. Σρί Ράμ

Γιόγκα τήc Δρόσεωc:

257

Αί Ίνδικαi Θεότητεc:

457

Βασ. ΡόΖαc

Πλατωνισμόc τηc Άναγεννήσεωc

218

Άντ. Σιμιγδαλδc

Άγαπω

248

Ραμπιτρανόθ Ταγκόρ

"Αποσπάσματα

355

tΞύόγ. Τσιτσώνηc

Στά 43 χρόνια τοϋ Άρχαιοφίλου

•Απόστ. Φωτόπουλοc

Τί είναι εύτυχία;

67
429

1971

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

493
Σελ.

Δημ.Χατlηγιάννηc
G. Hod on
Τεκτονικά

Θεόκλητοc Φαρμακίδηc

273

Ό Έnίσκοnοc Ρωγών 'Jωσήφ

439

Ό ένοικώνΧριστόc

427
21

Είναι ά Τεκτονισμόc Θρησκεία;
Ό Έλευθριοc Βενιlελοc περί Τεκτονισμοϋ

83

Ποιόc είναι Τέκτων;

205

Τό Βατικονόν θό δρη τόν άφορ1σμόν

349

Χρονικό

91, 168, 249, 341, 406, -482

Μετα!Ξύ μαc

94, 172, 254, 350, 414, 488

Χρϊστοc: Ά. Ριιόπουλοc:: Τά νέα βιβλία:
ΚωστηΜελισσαροπούλου: Μητιc, Κ. Ζιναραγιαντάσα . Αnόκρυφοc
·
Έ!Ξέλι!Ξιc τηc Άνθρωπότητοc, Θαν. Τσακιριδη: Άνησυχιεc, Λεαν
δρου Μίχα: Τό Τατοϋλα, Καλ. Κολιοπούλου . Γρίβα: Θυμδσαι;
Γιάννη Γαλανοματίδη: Ποντιακή Μοϋσα, ΜαίρηcΜnουσμnουρελη .
Δελφικοί 'Αντίλαλοι,Νίκ. Στασινοπούλου:Χαμόγελα στιc χίμο•ρεc,
Λεφτ. Τlόκα: Στό στενορύμια τοϋ χωριοϋ μου

86

Δημ. Έλευθεριόδη: Τό τραγοϋδι τοϋ Αγνωοτου
·
Άδελφοϋ, Σοφίαc
Χατlοnουλου: Ή δλλη γεύση,Χρ Πετρου: Πορεία στο φωc, ΓΜ
Πολιτάρχη: Ποιητικέc μορφέc, Σωκρ Δημαρατου: Έκκληοίο και
Πνευματισμόc, •Φανηc Ρουμελιώτη - Μαργαρίτη: Αστροπελέκια
·
161

Στοχασμών, Μίμη Γαληνοϋ: Ήχηρά κι· αnοηχα
Γεωργ. Λαδδ καί Άθ. Χατlηδημου: Έλληνικη Βιβλιογραφιο έ1ων
1791 -1795, Ί άσ.Ευαγγέλου: Ή γοητεια του Μυστηριου, Ζαχου
Σαμολαδδ:

Τό Γνωθι οαυτόν, Άλ

Βασιλειου . Έnοnτεια στην

άνέκδοτη ποιηση τοϋ Φοιβου Δέλφη, Ευαγ

Άσnιωτη . Τραγουδια

τηc σιωπηc, Λούλαc Κωνσταντινίδου: Άνθρώπινεc στιγμέc, Κώστα
239

Μίσιου: Μνημεc, Νίκ. Χατlηδημητρίου · Ή λήΟη
Αρη
Χατlηδάκη:
..

Αγχοc,
·

Γεωργ

Καφαντlη: Οί

έλεγείεc,

Γεωργ. Δεληγιάννη. Άναστασιαδη: Φλογιομενη Πολιτεία, Έλ. Σιά·
τρα . Λαlανδ: Ή μουσικ.ή των άετων, Ίω. Δρίβα · Μαραβελίδου .

Οί έγγύτερον των Θεων οικοϋντεc, · ι άσ.Εύαγγέλου: Ψηφίδεc Β ·,

494

1971
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Σελ.
Λούλ. Κωνσταντινίδου: Οί Φλόγες, Κλ. Ρέκκα: Παραχαράκτες,
Πέτρ. Μαριδάκη: Maιe1strorn, Μαρ. Παραοκευ-α: Ποιήματα

353

'Επιλογή Κ. Μελισοαροπούλου: Έκλογαί άπό τόν Κρισναμοϋρτι,
Χρ. Σολομωνίδη: Ό Σμύρνης Χρυσόστομος, Παύλ. Φλώρου

'Ελ

ληνικοί Δρόμοι - Τα!;ίδια, Νάτη Ρυσσιάνου: Φιδοϋσα, Θαν. Τοακι
ρίδη: Δισυμμετρία, Δεσπ. ·Ασημακοπούλου: Οϋρονοδρόμοι Στοχο
σμοί, Ματθ. Μουντές: Ή άντοχή των ύλικών, Αίμιλίας Ίβου:
Χοές, Γιάννη Γαλανοϋ . Κίτρινα σηάχυα

472

Διάφορα:
Μεταρρύθμισις τοϋ 'Ημερολογίου

177

Τό 95ον Συνέδριον της Θεοσοφικης 'Εταιρίας

198

Τι είναι ό πόλεμος; Άίνστάίν έρωτα, Φρόίίδ ,άπαντα

260

Οί κανόνες τοϋ Δρόμου

371

'Αφιέρωμα στήν παγκόσμια «'Ημέρα των Ζώων�

379

Νεκρολογίαι

Δημήτριος Σουρλάγκας
Γ. Δ. Άναγνωστοπουλος
Γεώργιος Τριμέρης

173
173

248

410

Clara Codd

Ή Έnικαιρότηc:
Καντιώτης έναντίον Φρε δερίκης, ΧρειάΖεται φραγγέλιον, Ό Πά
πας Παϋλος ΣΤ · πρός άνατολάς, Σταύρωσις είς Ί ερουοαλήμ, Εύχαί
τοϋ Πάπα πρός τό Ρόταρυ, 1971: ετος δράοεωι:: έναντίον των φυλετι
κών διακρίσεων, Ύπέρ των Ναοϋ Κατανοήσεως, 'Αγγλικανός ίερεύς
στήν τελετή θεμελιώσεως Τεκτονικοϋ μεγάρου
'Επιταχύνεται ή πορεία συλλειτουργίας των Χριστιανών, Τό Βατι

56

τικανόν ιάποφεύγει τήν λέ!;ιν αίρεσις, Ή ταφή των άμαρτωλών, Έκκλη
σια καί στατιστικη, Η Γενική Συνελευσις τοϋ Έλληνικοϋ Τεκτονισμοϋ,
Ή κοινωνικ'ή δρασις τοϋ Τεκτονισμοϋ, Καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου
όμιλοϋν περί Τεκτονισμοϋ
Η Θρησκεία είνα! σήμερα έπίκαιρη;

114
'Αναστενάρια καί έφέτος !

Νέο «Ζήτημα» γιά τ,ή Βασιλομήτορα, Οί 'Ελεύθεροι Τέκτονες τιμοϋν
τήν 150ετηρίδα της 'Εθνεγερσίας.

187

1•971

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

495

·Αποκόμματα:
«Βουδιστικόν» διαιτολόγιον τηc: πριγκηπίοοηc: Είρήνηc:, Ε. Π. Παπα
ναύτσου: Είρήνη καί Εύδοκία, Δημ. Ψαθδ: ΈΕαγωγή καλογραιων στήν
'Αφρική, Ό Χρουστώφ περί Θεοϋ κοί μελλούσηc: ιωηc:, Τά περί «Θρη
σt-.είαc:» Τεκτονισμοϋ, καί αί «συνέπειαι» κατά τόν Γιάννην Σκαρίμπαν,
Ό Έλευθέριοc: Βενιιέλοc: περί Τεκτονισμοϋ

77

Ό •βασιλεύc: Παϋλοc: έδιάβαιε βιβλία τηc: · Ελεναc: Μπλαβάτσκυ,
Γιό μιά παγκόσμια iάνανεωμένη θρησκεία, Ή Σελήνη καί ό Τεκτονισμόc: 229
Βασιλομήτοροc: Φρειδερίκηc:: Μυστικισμόc: . Περισυλλογή

327

Ε. Π. Παπανούτσου: Πωc: έσαγήνευε τούc: μαθητάc: του ό Σωκράτηc:,
Ίω. Βασιλείου: Γλεντοϋν στον καίνε τούc: νεκρούc: στό Μπαλί, Si.mson:
Οι χοροί, τό 1821 καί ό Μητροπολίτηc: Φλωρίνηc:
Π. Παπαδούκα: Ό δνθρωποc: καί ό σκύλοc:

392
470

-----------------------------------�----ΠΑ ΤΙΣ Γ ΙΟΡΤΕΣ

ΤΟ ΩΡΑΟΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛJΟ

ΖΕΤΑΣ ΔΟVΚΑ:

ANAMNU!f ΙΣ JUΣ ΜΥΡΤΟΥΛΑΣ
�---- ------ -- ------·--- -------- -------------------

Τ ό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον

Βιβλίων

εις σελ 2 έξωφuλλοu
(' Αποστέλλονται έλεύθερα ταχυορομικών τελών)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ

ΝΕΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Σuνδρομη 1972 δρχ. 70

(έξωτερικου $ 3)

·ολοι ol συνδρομηταl έσωτερικcυ

έ'χουν δι)(α{ωμα

να άγοράζουν τούς τόμους έπιλογης
Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958
Β"

Τριετ(ας 1959

1960-1961

lκαστον προς δρχ. 70 άντl δρχ.

90

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άποκρυφισμος

καl

Μυστικισμος

αδ 25 δεμ. 40

Μ ε λ ε τήμ α τ α

αδ. 50 δεμ. 70

Εισαγωγή στή Θεοσοφία

αδ. 60 δεμ 80

Τα Βήματα της Φιλοσοφ(α�

αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) Β'εκ n
δεμ. 70

δοση άναθεωρημένη 1971
Έκλογαl άπό τον Κρισναμουρτι

.

αδ. 50 δεμ. 70

Τ6πο,ς: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. 1r 631.675-926.963

ΑΙΟΛΟV

70· ΤΗΛ. 312.322 • Α ΘΗΝΑΙ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25•ΤΗΛ. 831.768· ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467• ΚΑΛΛ.ΙΘΕΑ

